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1. optrekken in waarheid, de rol van 
de Bijbel

2. optrekken in eenheid, de rol van de    

Bijbel
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Als je één wilt zijn, moet 
je het eens zijn over de  
hoofdzaken van de leer 
en is het verstandig 
daarover te praten. Dus: 
benoem waarover je het 
eens bent en maak dat 
transparant  



Eenheid in hoofdzaken, 

verscheidenheid in bijzaken, 

liefde in alles. 
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“De regels van affiniteit

vereenvoudigd”            
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Categorieën Henebury:

C1 = een directe verklaring 

C2 = een sterke gevolgtrekking

C3 = een gevolgtrekking naar de 
beste verklaring

C4 = een zwakke gevolgtrekking

C5 = een gevolgtrekking op basis van 
een andere    gevolgtrekking
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1. Aan letterlijke uitleg moet altijd voorkeur worden 
gegeven

2. Geen profetie van de Schrift heeft een eigen 
uitlegging (je kunt m.a.w. de Schrift niet op eigen houtje 
uitleggen zoals het je uitkomt)

3. Schrift met Schrift vergelijken: elk vers moet 
uitgelegd worden in het licht van de rest van de Schrift)

4. Moeilijke passages moeten uitgelegd worden in het licht 
van de meer direct begrijpelijke passages.

5. Probeer de tekst niet door de bril van de eigen cultuur te 
bekijken, maar door die van de cultuur van de auteur 
en die van zijn eerste lezers

(bron: Ouweneel: Adam, waar ben je?)
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-Postmoderniteit

-anti-autoritaire structuren

-gebrek aan boegbeelden

-de kool en de geit sparen

-individualisering/ik-cultuur/narcisme
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Als je één wilt zijn, moet je het eens zijn 
over de  hoofdzaken van de leer en is het 
verstandig daarover te praten. Dus: benoem 
waarover je het eens bent en maak dat 
transparant  
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Tweede onderwerp:

optrekken in eenheid, 

de rol van de Bijbel
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Als je één wilt zijn, 
dan moet je je 
schikken in het 
Lichaam van Christus 
en je bent niet het 
hoofd.



1. Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u 
op tot een wandel die de roeping waarmee u 
geroepen bent, waardig is, 
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2 in alle nederigheid en zachtmoedigheid, 
met geduld, door elkaar in liefde te 
verdragen, 3 en u te beijveren om de 
eenheid van de Geest te bewaren door de 
band van de vrede:
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4 één lichaam en één Geest, zoals u ook 
geroepen bent tot één hoop van uw roeping, 
5 één Heere, één geloof, één doop, 6 één 
God en Vader van allen, Die boven allen en 
door allen en in u allen is. 7 Maar aan ieder 
van ons is de genade gegeven naar de maat 
van de gave van Christus.

11 En Hij heeft sommigen gegeven als 
apostelen, anderen als profeten, weer 
anderen als evangelisten en nog weer 
anderen als herders en leraars, 
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12 om de heiligen toe te rusten tot het werk 
van dienstbetoon, tot opbouw van het 
lichaam van Christus, 13 totdat wij allen 
komen tot de eenheid van het geloof en van 
de kennis van de Zoon van God, tot een 
volwassen man, tot de maat van de grootte 
van de volheid van Christus, 
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14 opdat wij geen jonge kinderen meer 
zouden zijn, heen en weer geslingerd door 
de golven en meegesleurd door elke wind 
van leer, door het bedrog van de mensen om 
op listige wijze tot dwaling te verleiden, 15 
maar dat wij, door ons in liefde aan de 
waarheid te houden, in alles toe zouden 
groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk 
Christus. 
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16. Van Hem uit wordt het hele lichaam 
samengevoegd en bijeengehouden door elke 
band die ondersteuning geeft, 
overeenkomstig de mate waarin ieder deel 
werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn 
groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.
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1) geen goed leiderschap en 
onduidelijkheid over taak van 
leidinggevenden

2) heersen; manipulatie en dominantie

3) misbruik maken van je plaats

4) fanclub voor de eigen ideeën/eigen 
toko

5) doorzetten van ideeën waar anderen 
het moeilijk mee hebben
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Als je één wilt zijn, dan moet je je 
schikken in het Lichaam van Christus en 
je bent niet het hoofd.
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Maar dat wij, door ons in de liefde aan de 
waarheid te houden, in alles toe zouden 
groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk 
Christus.

vers 15 Ef 4
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