Ze zijn blinde leiders van de blinden.
Door: Shawn Brasseaux
Alle teksten komen, bewust, uit de Statenvertaling

Bedorven (corrupt)en onwetend leiderschap
”Matth.15:12-14: 12 Toen kwamen Zijn discipelen tot Hem, en zeiden tot Hem: Weet Gij wel, dat de
Farizeen deze rede horende, geërgerd zijn geweest? 13 Maar Hij, antwoordende zeide: Alle plant, die
Mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden. 14 Laat hen varen; zij zijn blinde
leidslieden der blinden. Indien nu de blinde den blinde leidt, zo zullen zij beiden in den gracht vallen.
Leiden de blinden de blinden, vandaag de dag, nog steeds? Ja dat doen ze!
Merk op dat fysieke blindheid hier niet ter discussie staat. Het is geestelijke blindheid. Degenen die
anderen naar God kunnen leiden, hebben vaak geen idee hoe ze zelf God kunnen bereiken. Hoewel ze
misschien een religieuze titel dragen, worden ze gesanctioneerd door een religieuze organisatie van
mensen, maar ze hebben geen idee van geestelijke waarheden!
Lang geleden was er een evangelist die al meer dan twee decennia "het evangelie predikte" in zijn
specifieke DENOMINATIE. Nu hij voor de dood stond, liep hij heen en weer in de kamer en maakte zich
luidop zorgen: “Ga ik naar de hemel als ik sterf?”. Dan vraag je je af: Waar zijn al de volgelingen van
deze man gebleven na de dood? Had deze leider ooit tot hen een zuiver evangelie van genade
verkondigd? Dat is best eng! Als hij zelf bezorgd was over de eeuwigheid, welke vrede had hij hen dan
geboden?! Denk er eens over na hoe schadelijk het denominationalisme, en zijn ingekapselde
leerstellige dogma, werkelijk is. Het maakt niet uit welke groep of sekte. Mensen zijn zo in de war over
zelfs zulke fundamentele Bijbelse feiten als de duidelijke evangelieboodschap voor dit tijdperk. Toch
zouden ze niet aarzelen om te verkondigen: 'Ik ben een Christen en ik ken Jezus!'

Van de vertaler:
Wat is een DENOMINATIE? Dat is een aanduiding van een kerk of groep van kerken, met een eigen
geloofstraditie, kerkorde en liturgie, die hen onderscheidt van andere kerken.
Einde citaat

Het "evangelie der genade Gods" (Handelingen 20:24) wordt beknopt gevonden in 1 Korintiërs 15:1-4:
1 Voorts, broeders, ik (Paulus) maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook
aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; 2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt
op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. 3 Want ik
heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze
zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de
Schriften;
We hoeven ons niet af te vragen of we de hemel zullen halen. Als we vertrouwen op de simpele
waarheid dat Jezus Christus op Golgotha onze zondenschuld volledig heeft betaald, maakt dat ons
geschikt voor de hemel. We zijn het met God eens dat wij als zondaars Hem niet kunnen behagen. We
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geven toe dat Hij voor ons moest doen wat wij eenvoudigweg niet voor onszelf kunnen doen. Maar
laat het aan de zondige religieuze mens over om deze heerlijke waarheid ingewikkeld te maken!
Zonder twijfel aarzelde de Heer Jezus niet om de waarheid te vertellen over de religieuze leiders van
Zijn natie. Deze geschoolde mannen waren vertrouwd met de oudtestamentische geschriften, maar ze
waren slecht. Ze verborgen Gods Woord voor het gewone volk. Eerlijk gezegd waren ze, ondanks hun
godvruchtige verschijning, vijanden van de waarheid. Ze beweerden de God van Abraham te dienen,
ze deden alles behalve dat!
Jezus zei in Mattheüs 15:12-14 dat God de Vader die goddeloze priesters, schriftgeleerden, Farizeeën,
Sadduceeën enzovoort zou oordelen. Volgens Jeremia 23 en Ezechiël 34 waren corrupte religieuze
leiders al eeuwenlang een alomtegenwoordig probleem in Israël.
“Jeremia 5:31: De profeten profeteren valselijk, en de priesters heersen door hun handen; en Mijn volk
heeft het gaarne alzo; maar wat zult gij ten einde van dien maken?
Helaas heeft een soortgelijke toestand het Lichaam van Christus al bijna 2000 jaar grotendeels
verlamd. Tegenwoordig leiden de meeste bijbelscholen, seminaries en denominaties oppervlakkige
bijbelgebruikers en verdorven evangeliepredikers op. Deze afgestudeerden volgden cursussen en
lessen, slaagden voor examens, ontvingen certificaten en ondergingen de wijding. Hebben filosofieën
geleerd, de commissies zijn tevreden en denominaties zijn goedgekeurd.
Maar, onderschrijft God hen? Zijn ze lid van "de kerk, het lichaam van Christus"? Of gewoon leden van
door mensen gemaakte denominaties? Leidt de Geest van God hen? Of is het gewoon de
onafhankelijke ziel-geest van de mens? Hebben ze de Bijbel geleerd? Of gewoon veronderstellingen,
speculaties en hypothesen over de Schrift?
Sta eens stil bij de leidende “geleerden” in de Christenheid van vandaag. Ze zijn experts in
kerkgeschiedenis, spreken vloeiend Grieks en Hebreeuws en Latijn, ervaren seminarieprofessoren,
populaire counselors, best verkopende auteurs, leden van confessionele kerken en gastheren voor een
groot televisie - en radiopubliek. Maar hoeveel van hen hebben Jezus Christus als hun persoonlijke
Heiland vertrouwd? Of zijn ze niets anders dan slechts Christenen in naam? Aangezien veel van de
belijdende kerk geen idee heeft van de Schrift, verheerlijken ze niet-Christenen als Christenen en
Heidense leringen als Christelijk. Inderdaad, "zij zijn blinde leiders van blinden".
Let op de religieuze leiders van Israël in Jezus 'tijd. Ze citeerden Micha 5:2 verkeerd in Mattheüs 2:6,
en waren opzettelijk onwetend van andere passages en waarheden uit het Oude Testament (Mattheüs
12:3-5; Matth. 19:4, 22:31; Markus 12:10,26; Lucas 6:3; Johannes 7:52. Zelfs nadat ze talloze wonderen
hadden gezien, vroegen ze Jezus om meer te doen (Mattheüs 12:38; Mattheüs 16: 4). Ze waren
tevreden met hun ongeloof! De Heer legde het feit bloot dat ze Gods Woord opzij hadden gezet om
hun kerkelijke tradities te behouden (Mattheüs 15:1-9; Markus 7:1-13).
Ze deden alsof ze de waarheid niet kenden om hun ongeloof te verbergen (Mattheüs 21:24-27; Markus
11:27-33; Lucas 20:1-8). Drie keer tevergeefs probeerden ze Jezus voor de gek te houden (Mattheüs
22:15-46; Markus 12:13-34; Lukas 20:40). Ze zochten eigenlijk naar valse getuigen om Christus te
beschuldigen om Hem ter dood te veroordelen (Mattheüs 26:59-62)! Lees Zijn vernietigende
bestraffing van hen, zoals te vinden is in Mattheüs 23, Lukas 11 en Johannes 8. Ze logen zelfs om Zijn
opstanding te verbergen (Mattheüs 28:11-15).
Zelfs vandaag de dag zijn degenen die leiding geven in kerken vaak niet geschikt om Gods volk te leiden.
Ik kan je eerlijk zeggen dat de meeste van de zogenaamde “Christelijke geestelijken” die ik de
afgelopen vijftig jaar heb ontmoet, geen zuivere Christelijke leer konden identificeren. Sommigen
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hebben soms zelfs de positie van spotters (!) ingenomen. De prediker die de Bijbel niet letterlijk nam,
de priester die ronduit lachte om de Schrift, enzovoort. Ik herinner me de 'Christelijke' dame die
weigerde uit de bijbel voor te lezen. Ik zal nooit de kerkleden vergeten die al tientallen jaren
kerkdiensten bijwonen en nog steeds Bijbels analfabeet waren. Lang geleden was ik ook een
onwetende Christelijke leider - één van de vele blinden, die de vele blinden leidde. Toen ik echter
hoorde over “dispensationele Bijbelstudie”, de juiste manier om de Bijbel te benaderen, verliet ik dit
denominationalisme en ik keerde nooit meer terug! Blinden hoeven inderdaad niet blind te blijven.
“In Matth. 15:12-14 zegt de Heer:
“12 Toen kwamen Zijn discipelen tot Hem, en zeiden tot Hem: Weet Gij wel, dat de Farizeen deze rede
horende, geergerd zijn geweest? 13 Maar Hij, antwoordende zeide: Alle plant, die Mijn hemelse Vader
niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden. 14 Laat hen varen; zij zijn blinde leidslieden der blinden.
Indien nu de blinde den blinde leidt, zo zullen zij beiden in den gracht vallen.
Wat is deze "gracht" precies? Dat diepe gat waarin Israël zal vallen, was al voorspeld in Spreuken
hoofdstuk 23:26-28:
26 Mijn zoon! geef mij uw hart, en laat uw ogen mijn wegen bewaren. 27 Want een hoer is een diepe
gracht, en een vreemde vrouw is een enge put. 28 Ook loert zij als een rover; en zij vermenigvuldigt de
trouwelozen onder de mensen.
Er is hier iets meer aan de hand dan fysieke prostitutie. Let op de geestelijke hoererij in Openbaring
hoofdstuk 17:1-5:
1 En één uit de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, kwam en sprak met mij, en zeide tot mij:
Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele wateren; 2 Met welke de
koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van den wijn
harer hoererij. 3 En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest, en ik zag een vrouw, zittende op
een scharlaken rood beest, dat vol was van namen der gods lastering, en had zeven hoofden en tien
hoornen. 4 En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en kostelijk
gesteente, en paarlen, en had in hare hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen, en van
onreinigheid harer hoererij. 5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk

Verborgenheid; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde.
Aangezien de religieuze leiders van Israël haar van Gods waarheid hadden weggenomen, zou de natie
vallen voor het vals-religieuze systeem van de Antichrist (nog steeds toekomst). Evenzo hebben de
leiders van de Christenheid miljarden kerkleden in de val van Satan gelokt. Griekse, Hebreeuwse en
Latijnse geletterdheid zijn geen vervanging voor trouw aan de inwonende Heilige Geest! Bekendheid
met theologie, kerkgeschiedenis en confessionele leerstellingen zijn geen vervanging voor een
gezonde Bijbelse leer! Toch worden de Heilige Geest en de gezonde Bijbelse leer gewoonlijk genegeerd
bij het evalueren en kiezen van lokale kerkleiders. Volgelingen van dergelijke bedieningen ‘zetten de
tradities voort’ door verkeerde criteria te gebruiken om het leven te beoordelen!
Lees de eerste drie hoofdstukken van 1 Korinthiërs. Deze heiligen verhoogden ook 'wetenschap' en
geloofden dat filosofie de sleutel was tot het leren van Gods wijsheid. Onjuist!
“1 Kor.2:11-14: 11 Want wie van de mensen weet, hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen,
die in hem is? Alzo weet ook niemand, hetgeen Gods is, dan de Geest Gods. 12 Doch wij hebben niet
ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen,
die ons van God geschonken zijn; 13 Dewelke wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke
wijsheid leert, maar met woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke
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samenvoegende. 14 Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want
zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.
Helaas moet de belijdende kerk vandaag deze waarheden nog leren kennen. De meeste predikers en
leraren zijn vervuld met de zogenaamde wijsheid van de wereld. Slechts weinigen zijn vervuld met de
invloed van de Heilige Geest, en denken zoals Hij hen wil laten denken. Ze benaderen de Bijbel niet
dispensationeel. Ze gebruiken niet de juiste Bijbelteksten.
We kunnen mensen ontmoeten die het resultaat zijn van die bedieningen. Het zijn kopieën van de
verwarde zielen die ze hebben onderwezen. Al deze verwarring leidt tot atheïsme, agnosticisme en
meer denominationalisme.
Inderdaad, de blinden leiden de blinden! En God is niet de schuldige!
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