
Er circuleert een artikel van br. Jonathan van 20 Maart 2010.
In dat stuk schrijft hij onder andere over de bevoegdheid van een plaatselijke
vergadering om besluiten te nemen. Ik citeer:

We hebben gezien dat de reikwijdte van een ‘vergaderingsbesluit’ wereldwijd is.
Dat is naar de Schrift. Maar…..hoe ver gaat de bevoegdheid van een plaatselijk
getuigenis in het nemen van een besluit?
Wat betekent de uitdrukking: alles wat gij op de aarde binden zult in
Matth.18:18?
Betekent dit dan dat het plaatselijk getuigenis dus dan maar van alles kan doen
wat zij maar wil, een vrijbrief heeft om over alle mogelijke onderwerpen te
beslissen, ook met betrekking tot andere plaatsen? Nee, natuurlijk niet.
Of betekent dit dat alles waartoe zij bevoegd is, namelijk plaatselijk binden,dat
dit alles dan ook in de hemel erkend zal zijn? Ja, dat is naar de Schrift.
Het voorbeeld in Mattheüs 18 vers 15-17 gaat immers over een plaatselijk
probleem.

Vervolgens schrijft hij:
Hoe zit het nu met ‘mededelingen’ ten aanzien van het wel of niet (langer) in
gemeenschap zijn met een plaatselijk getuigenis?
Is dat ook een ‘vergaderingsbesluit’ naar Matth. 18? Het antwoord is neen.
We hebben immers hierboven gezien dat de bevoegdheid van een plaatselijke
gemeente om te binden en te ontbinden plaatselijk is.
Een vergaderingsbesluit (het binden en het ontbinden) naar Matth. 18 kan
alleen worden genomen door een enkele instantie: het betreffende plaatselijke
getuigenis.
Echter, ‘mededelingen’ over andere plaatsen kunnen gedaan worden door
enkele individuele broeders (die het vertrouwen genieten van anderen), of-
hoewel niet noodzakelijk- door één of meerdere plaatselijke getuigenissen.
Kortom, deze ‘mededelingen’ zijn natuurlijk heel belangrijk, maar ze zijn niet
bekleed met het gezag van de Heer om te binden of te ontbinden zoals bij
Matth. 18. Deze ‘mededelingen’ zijn dus geen ‘vergaderingsbesluiten’ naar
Matth. 18. Het (wel of) niet accepteren ervan heeft dus ook niet meteen te
maken met de zgn. onafhankelijke beginselen.

Antwoord op dit stuk:
Indien men in een vergadering A overtuigd is, dat de gelovigen in een vergadering B
met ongerechtigheid in hun midden verbonden zijn of zich één maken met
ongerechtigheid (zonde) elders, kunnen de gelovigen in vergadering A na gebed en
gesprekken en na veel geduld besluiten met de gelovigen uit vergadering B niet meer
het brood te breken. Zij kunnen een mededeling van dat besluit aan andere
vergaderingen laten uitgaan.
Zij kunnen dat met andere vergaderingen samen doen indien ook zij zo een besluit
hebben genomen.
Een vergadering is ongetwijfeld gerechtigd een dergelijk besluit te nemen. Het raakt
de heiligheid van de tafel in hun samenkomsten.
Het heeft niet het karakter van een besluit over een andere vergadering. Het is een
besluit over hun eigen samenkomst en over de vraag met wie zij vrijmoedigheid
hebben het brood te breken, niet veel anders dan een besluit om voortaan met
vrijmoedigheid met deze of gene gelovige het brood te breken, of omgekeerd voortaan
met iemand niet meer het brood te breken.
Het is geen besluit over interne zaken van vergadering B, maar over interne zaken van
de eigen kring A. Het antwoord moet dus in plaats van neen een Ja zijn.
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Enige bladzijden verder schrijft broeder Jonathan over 2 Timotheüs 2:17-22:
Het gedeelte “onttrekke zich aan ongerechtigheid” (2Tim. 2:19) is dé
sleuteltekst voor velen om de stap van het verbreken van de praktische
gemeenschap met een bepaalde plaats te rechtvaardigen. Dit gedeelte wordt
door sommigen gezien als een algemeen geldend principe, een uitbreiding dus
(volgens br. Jonathan) ten opzichte van vers 18, waar het gaat over “van de
waarheid afgeweken” zijn. Daarom is de uitleg van 2 Tim. 2 hier van cruciaal
belang:
2 Tim. 2 spreekt over het vaste fundament van God met haar (tweevoudige)
zegel en bevat twee aanhalingen uit Numeri 16, namelijk “De Heer kent die de
zijnen zijn” en “ieder die de naam van de Heer noemt, onttrekke zich aan
ongerechtigheid”.
De eerste aanhaling: “De Heer kent die de zijnen zijn” komt uit Num. 16:5 en
betekent dat de Heer duidelijk zal maken, dat de opstandelingen Korach,
Dathan en Abiram niet door de Heer zijn uitgekozen, niet ‘de zijnen’ zijn.
De tweede aanhaling: “Ieder die de naam van de Heer noemt, onttrekke zich
aan ongerechtigheid” komt uit Numeri 16:23 en betekent dat heel Israël werd
opgeroepen om te breken met Korach, Dathan en Abiram. Zij moesten zich
terugtrekken vanuit de omtrek van de woning van Korach e.a., ieder contact
moest verbroken worden.

Dat de woorden “De Heer kent die de zijnen zijn” een aanhaling zijn uit Numeri 16:5 is
te vinden in de Scofield Reference Bible, mogelijk een gedachte van br. Scofield, maar
met weinig grond, behoudens de uitdrukking “wie de zijne en de heilige is”, enkelvoud
(St. vert.), of “wie Hem toebehoort en wie de heilige is” eveneens enkelvoud (NBG
vert.).
Het gaat daar niet om de vraag wie de Heer toebehoorden, maar  om de positie van
Mozes en Aäron. Die was door de Heer vastgesteld, met name de positie van Aäron.
De verwijzing naar 2 Timotheüs 2:19 is niet gelukkig gekozen; de gelijkheid is beperkt
tot het woord “de zijne” wat geen gelijkheid is omdat het in Timotheüs om een
meervoud gaat en niet om de positie van de Heer als Hoofd en Hogepriester.

Het is evenmin zeker, dat de tweede aanhaling “ieder die de naam van de Heer
noemt, onttrekke zich aan ongerechtigheid” uit Numeri 16:23 komt. De uitdrukking
“onttrekken” komt in het gehele gedeelte niet voor, geen wonder trouwens, want de
zaak waarom het gaat is met meerdere termen aan te duiden. “Ongerechtigheid” wordt
er evenmin gevonden, maar wel de woorden "zonde en zondigen”.
Daarmee krijgt het gedrag van Korach en de zijnen een plaats in de juiste rubriek:
Zonde.

De gedachte, dat de aanhaling van de woorden uit Numeri 16:5 betekent dat
Hymeneüs en Filétes niet door de Heer waren uitgekozen, net zo min als Korach en
zijn aanhangers, zal wel zijn ingegeven door de veronderstelling dat de apostel
inderdaad zijn woorden uit Numeri heeft gekozen en dat met reden. Dat kan echter
niet als een vaststaand feit worden voorgesteld, laat staan als basis voor conclusies
dienen. En de apostel bedoelde niet vast te stellen dat Hymeneüs en Filétus niet
waren uitgekozen. De verkeerde leer van die beiden is iets heel anders dan de
opstand van Korach en de zijnen.

De woorden van de vermeende tweede aanhaling over onttrekken aan
ongerechtigheid zijn ook zonder verwijzing naar Numeri volkomen duidelijk. De
passage luidt als volgt:

19 En toch staat ongeschokt het hechte fundament Gods met dit merk: De Here
kent de zijnen, en: Een ieder, die de naam des Heren noemt, breke met de
ongerechtigheid.
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Daarin worden twee groepen genoemd:
a De zijnen, zij die het eigendom van de Heer zijn.
b Die de naam des Heren noemen.
Die onder groep a zijn bij de Heer bekend en als er sprake is van ongerechtigheid
behoeven wij niet te onderzoeken of de betrokken persoon werkelijk wel een kind
Gods is. De Heer weet dat.
Wij allen die zich Christen noemen en dus onder groep b vallen, hebben de opdracht
te breken met ongerechtigheid.
Welke ongerechtigheid?
Alle en elke ongerechtigheid, want 1 Korinthe 5 leerde ons al, dat laster,
dronkenschap, enzovoort ook reden zijn om met de bedrijvers van dat kwaad niet
meer het brood te breken en met hen geen omgang te hebben. Uiteraard dienen we
ook te breken met wat in ons eigen leven niet deugt.

Breken met ongerechtigheid slaat dus niet alleen op Hymeneüs en Filétes of lieden
met vergelijkbare boze leringen, maar op alle zuurdeeg van ongerechtigheid, kwaad,
wetteloosheid, zonde bij wie of in wie die ook gevonden wordt.

De nadrukkelijke vermelding van Numeri 16 stuurt het denken van de lezer van 2
Timotheüs 2:17-22 in de richting van opstand tegen
de positie en het gezag van de Heer en suggereert dat zich onttrekken aan
ongerechtigheid zoals hier bedoeld verder gaat dan ‘niet meer het brood breken met’.
Het is goed daarbij te bedenken, dat het “verder gaan dan niet meer het brood breken
met” in 1 Korinthe 5 eveneens beklemtoond wordt
met de volgende woorden:

9 Ik schreef u reeds in mijn brief, dat gij niet moest omgaan met hoereerders;
10 niet met de hoereerders uit deze wereld in het algemeen of met de
geldgierigen en oplichters of afgodendienaars, want dan zou men wel uit de
wereld moeten gaan.
11 Nu evenwel schrijf ik u, dat gij niet moet omgaan met iemand, die, al heet hij
een broeder, een hoereerder, geldgierige, afgodendienaar, lasteraar,
dronkaard, of oplichter is; met zo iemand moet gij zelfs niet samen eten.

Zich onttrekken aan, niet alleen door met iemand of meerderen niet meer het brood te
breken, maar door ook alle omgang te verbreken,
is ook geboden als iemand uit het midden moet worden weggedaan wegens hoererij,
gierigheid, laster, dronkenschap, kortom allerlei zonden.
Is er dan geen verschil?
Neen, er is geen verschil, aangezien de dingen die in 1 Korinthe 5 bedoeld worden
eveneens onder de rubriek zonde vallen.

Er is wel een verschil, maar op een ander gebied. Het verschil is, dat de
verantwoordelijkheid tot reiniging van het kwaad in 1 Korinthe bij de gemeente wordt
gelegd, terwijl de verantwoordelijkheid tot reiniging in 2 Timotheüs bij de individuele
gelovige wordt gelegd, kennelijk omdat de gemeente als geheel niet meer handelt. Het
doel en resultaat van de woorden in 1 Korinthe en in 2 Timotheüs zijn gelijk: reiniging
of zuivering van zonde. In beide voorschriften moet men niet slechts ophouden het
brood te breken met iemand die zondigt, maar ook de omgang verbreken.

Het beperken van het voorschrift in 2 Timotheüs 2 tot grove zonde is niet correct. In
het algemeen behoren we een dergelijk onderscheid niet te hanteren.
In 1 Johannes 5:17 staat: Alle ongerechtigheid (adikia) is zonde.
In 1 Johannes 3:4 staat: de zonde is de wetteloosheid (anomia).
Wat door “adikia” wordt bedoeld is zonde.
Wat door “anomia” wordt bedoeld is eveneens zonde.
Adikia en anomia worden onder dezelfde noemer “zonde” geplaatst.
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Als we aannemen dat adikia op grove zonde duidt, wat beslist geen vaststaande zaak
is, kunnen we zeggen dat 2 Timotheüs ons zegt dat we ons daaraan moeten
onttrekken.
In 1 Korinthe gaat het over zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar niet over een
verkeerde of boze leer die het geloof omver werpt. Daar zou het kwaad dus anomia
zijn. Maar ook daar moet de gelovige zich onttrekken aan degene die door slechtheid
of boosheid wordt gekenmerkt: Geen omgang en niet met zo iemand eten.

Gelovige lezer, er is geen verschil tussen hetgeen in 1 Korinthe 5 wordt geleerd en
wat in 2 Timotheüs 2 gezegd wordt, behoudens dat in Korinthe de trouwe gelovige niet
zelf behoeft op te treden omdat de gemeente dat zal doen, terwijl de getrouwe volgens
2 Timotheüs wel zelf zich moet losmaken van de zonde. Doel en resultaat zijn gelijk:
geen verbinding met adikia, noch met anomia die broer en zus zijn: zonde.

Op bladzijde 9 van zijn stuk schreef onze broeder ongeveer in het midden van de
bladzijde onder punt 4:
Wat te doen met vermeende onschriftuurlijke dingen in het leven van anderen?
Daarin wordt gesuggereerd dat er verschil van mening is over wat gedaan moet
worden in geval van vermeende onschriftuurlijke dingen. Mij dunkt dat dit een
verkeerde suggestie is. Met name het toelaten dat vrouwen in de gemeente spreken is
geen vermeende
onschriftuurlijke zaak.
We worden niet pas opgeroepen de gemeenschap te verbreken als “overduidelijk is
dat men de bodem van de Schrift wat het samenkomen betreft bewust heeft verlaten”,
zoals onze broeder schrijft. We moeten naar de Schrift de gemeenschap verbreken als
we door dat niet te doen met ongerechtigheid/zonde verbonden zouden blijven. (Dat
we daarbij zorgvuldig te werk moeten gaan en de werkwijze volgens de Schift moeten
hanteren is duidelijk.)
Eenheid van handelen is ideaal maar niet mogelijk met hen die voortgaan in
verbinding met ongerechtigheid/wetteloosheid/zonde.
Als de Schrift klare taal over enige zaak spreekt, moeten we niet anders doen dan
gehoorzamen. Gebed is zeker nodig, maar dan gebed om gehoorzaamheid aan die
Schrift. Ook moeten we niet in alle gevallen wachten tot er eensgezindheid is en allen
hetzelfde denken. Het komt voor dat deze of gene er een voorstander van is niet naar
de Schrift te handelen. Dan moet er voor gehoorzaamheid aan het Woord Gods
gekozen worden.
Terug naar Bochim, tranen van verootmoediging zijn op zijn plaats, maar niet wegens
scheiding van enig kwaad, maar wegens de weigering bij sommigen om zich van het
kwaad te scheiden. Die weigering is onjuist en bewerkt zonder twijfel scheuring.

Is dit een pleidooi voor hardheid en rücksichtlose toepassing van
beginselen, die sommigen anders zien?
Beslist niet. Het is echter niet de opzet van dit antwoord op het stuk van onze broeder
om daarin aanwijzingen te geven voor begrip voor anderen, voor geduld, voor
liefdevolle benadering enzovoort. We behoren als kinderen Gods so wie so te weten
hoe we ons hebben te gedragen en in welke gezindheid we andersdenkenden moeten
tegemoet treden.

J.Ph.Buddingh.
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