Ergernis
Schriftlezing
Prediker 7:9: Wees niet te spoedig geërgerd in uw geest, want ergernis huist in de boezem der dwazen.

Introductie
Je ergens aan ergeren is heel menselijk. We ergeren ons aan het slechte weer, of als de rij in de
supermarkt te lang is, of aan de automobilist voor ons die wel in slaap lijkt te zijn gevallen toen het
stoplicht op groen sprong, of aan het zoveelste stoplicht dat net voor onze neus op rood springt, en ga
zo maar door. Soms zijn we ook – bewust of onbewust – een ergernis voor anderen.
Wat zegt de bijbel over geërgerd zijn en tot ergernis zijn?
Synoniemen: Aanstoot nemen/geven; geïrriteerd zijn.

Wees niet geërgerd
Jezelf ergeren heeft geen zin. Het is een vorm van zelfkastijding. Je raakt je goede humeur erdoor
kwijt. Ten grondslag aan ergeren ligt zelfzucht ofwel egoïsme. De wereld om jou heen is niet zoals jij
het graag zou willen hebben en je laat je daardoor negatief beïnvloeden.
Zelfzucht (egoïsme) is een slechte eigenschap.
• Jak. 3:16: want waar naijver [= jalouzie] en zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei
kwade praktijk.
• Lijstjes van slechte zaken:
• Gal. 5:20: afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht,
tweedracht, partijschappen,
• 2 Tim. 3:2: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel,
kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig,
• 2 Cor. 12:20: Want ik vrees, dat ik misschien bij mijn komst u niet zó zal vinden, als ik
wens, en zelf door u zó zal gevonden worden, als gij niet wenst. Ik vrees voor twist,
naijver, opwellingen van toorn, van zelfzucht, voor laster, oorblazerij, verwatenheid en
ongeregeldheden.
• Fil. 2:3-4 (vanaf vers 1): Indien er dan enig beroep (op u gedaan mag worden) in Christus,
indien er enige bemoediging is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien
er enige ontferming en barmhartigheid is, 2 maakt (dan) mijn blijdschap volkomen door
eensgezind te zijn, één in liefdebetoon, één van ziel, één in streven, 3 zonder zelfzucht of ijdel
eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder
lette niet slechts op zijn eigen belang, 4 maar ieder (lette) ook op dat van anderen.
Andere bijbelse argumenten waarom je je niet zou moeten ergeren:
• 1 Cor. 16:14: Laat alles bij u in liefde toegaan. Hoe kun je nu geïrriteerd raken in liefde? De
liefde zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe (1 Cor. 13:5),
alles verdraagt zij (1 Cor. 13:6).
• Ef. 5:20: Dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus God, de Vader, voor
alles. Hoe kun je nu God danken voor ergernissen? Kortom die horen er niet te zijn.

Wees geen reden tot aanstoot (ergernis)
De onderstreepte teksten geven een reden waarom je niet tot aanstoot zou moeten zijn.
• Rom. 14:13-21: Laten wij dan niet langer elkander oordelen, maar komt liever tot dit oordeel:
uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven. 14 Ik weet en ben overtuigd in de Here Jezus,
dat niets uit zichzelf onrein is; alleen voor hem, die iets onrein acht, is het onrein. 15 Want
indien uw broeder door iets, dat gij eet, gegriefd wordt, wandelt gij niet meer naar de eis der
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•

liefde. Breng niet door uw eten hem ten verderve, voor wie Christus gestorven is. 16 Laat van
het goede, dat gij hebt, geen kwaad gezegd kunnen worden. 17 Want het Koninkrijk Gods
bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de heilige
Geest. 18 Want wie door deze Geest een dienstknecht is van Christus, is welgevallig bij God,
en in achting bij de mensen. 19 Zo laten wij dan najagen hetgeen de vrede en de onderlinge
opbouwing bevordert. 20 Breek niet ter wille van spijs het werk Gods af; alles is wel rein,
maar het is verkeerd voor een mens, als hij door zijn eten tot aanstoot is. 21 Het is goed geen
vlees te eten of wijn te drinken, noch iets, waaraan uw broeder zich stoot.
1 Cor. 8:8-13 (over het eten van offervlees): Nu zal wat wij eten, ons niet bij God brengen;
eten wij niet, wij zijn er niet minder om; eten wij wèl, wij zijn er niet meer om. 9 Maar ziet toe,
dat deze bevoegdheid van u niet tot aanstoot voor de zwakken worde. 10 Want indien iemand
u, die kennis hebt, (aan tafel) ziet aanliggen in een afgodentempel, zal hij met zijn zwak
geweten dan niet gestijfd worden tot het eten van offervlees? 11 Dan gaat er immers iemand,
die zwak is, ten gevolge van uw kennis verloren, een broeder, om wiens wil Christus gestorven
is. 12 Door zó tegen de broeders te zondigen, en hun geweten, indien het zwak is, te kwetsen,
zondigt gij tegen Christus. 13 Daarom, indien wat ik eet, mijn broeder aanstoot geeft, wil ik in
eeuwigheid geen vlees meer eten, om mijn broeder geen aanstoot te geven.
1 Cor. 10:31-33: Of gij dus eet of drinkt, of wat ook doet, doet het alles ter ere Gods. 32 Geeft
noch aan Joden, noch aan Grieken, noch aan de gemeente Gods aanstoot; 33 zoals ook ik
allen in alles ter wille ben, niet om mijn eigen belang te zoeken, maar dat van zeer velen,
opdat zij behouden worden.

Soms kun je er niets aan doen als mensen zich ergeren aan jou. B.v. als anderen zich aan jou ergeren
omdat jij voor hen in de rij voor de kassa staat. Je doet niets verkeerd.

Jezus
Nu zou ik hier mooi kunnen eindigen met de conclusie dat je anderen niet moet ergeren en jezelf ook
niet. Maar laten we eerst nog even naar enkele teksten kijken over Jezus, ons grote Voorbeeld.
•

•

•
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Jezus was een aanstoot voor de Joden en een dwaasheid voor de heidenen.
1 Cor. 1:23 (Paulus): doch wij prediken een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot,
voor heidenen een dwaasheid.
De Farizeeën namen aanstoot aan Jezus' woorden.
Mat. 15:12 (in context): 10 En toen Hij de schare tot Zich geroepen had, zeide Hij tot hen:
Hoort en verstaat! 11 Niet wat de mond binnengaat, maakt de mens onrein, maar wat de mond
uitkomt, dat maakt de mens onrein. 12 Toen kwamen zijn discipelen en zeiden tot Hem: Weet
Gij, dat de Farizeeën, toen zij dit woord hoorden, er aanstoot aan namen? 13 Hij antwoordde
hun en zeide: Elke plant, die mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden.
14 Laat hen gaan, blinden zijn zij, die blinden leiden. Indien een blinde een blinde leidt, zullen
zij beiden in een put vallen.
Veel mensen uit Nazareth namen aanstoot aan Hem.
Markus 6:3 (vanaf vers 1): En Hij vertrok vandaar en kwam in zijn vaderstad, en zijn
discipelen volgden Hem. 2 En toen de sabbat aangebroken was, begon Hij te leren in de
synagoge. En zeer velen van die Hem hoorden, stonden versteld en zeiden: Waar heeft Hij deze
dingen vandaan en wat is dat voor een wijsheid, die Hem gegeven is? En zulke krachten, als
door zijn handen geschieden? 3 Is dit niet de timmerman, de zoon van Maria, en de broeder
van Jakobus en Jozef en Judas en Simon? En behoren zijn zusters hier niet bij ons? En zij
namen aanstoot aan Hem.
Zelfs velen van zijn discipelen namen aanstoot aan Hem.
Joh. 6:60-66 (nadat Jezus had verteld dat Hij het Brood des Leven is): Vele dan van zijn
discipelen hoorden dit en zeiden: Deze rede is hard; wie kan haar aanhoren? 61 Jezus nu wist
bij Zichzelf, dat zijn discipelen hierover morden, en Hij zeide tot hen: Geeft u dit aanstoot?
62 Wat dan, indien gij de Zoon des mensen daarheen zaagt opvaren, waar Hij tevoren was?

63 De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden, die Ik tot u
gesproken heb, zijn geest en zijn leven. 64 Maar er zijn sommigen onder u, die niet geloven.
Want Jezus wist van den beginne, wie het waren, die niet geloofden, en wie het was, die Hem
verraden zou. 65 En Hij zeide: Daarom heb Ik u gezegd, dat niemand tot Mij komen kan, tenzij
het hem van de Vader gegeven zij. 66 Van toen af keerden vele van zijn discipelen terug en
gingen niet langer met Hem mede.
Wat is dat nu, we moeten niet tot aanstoot zijn en Jezus was velen tot aanstoot. Hoe kan dat?
Antwoord: Het evangelie dient verkondigd te worden, ook als dat tot ergernis leidt.
2 Tim. 4:1-2: Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal
oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap: 2 verkondig het woord,
dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en
onderrichting.
Als nu het evangelie tot ergernis leidt, dan dient toch het evangelie verkondigd te worden.
Want het evangelie kan mensen behouden:
• 1 Cor. 15:1-2: Ik maak u bekend, broeders, het evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat gij ook
ontvangen hebt, waarin gij ook staat, 2 waardoor gij ook behouden wordt, indien gij het zó
vasthoudt, als ik het u verkondigd heb, tenzij gij tevergeefs tot geloof zoudt gekomen zijn.
• Rom. 1:16: Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud
voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek.
In alle voorbeelden hierboven waar mensen aanstoot nemen aan Jezus is sprake van verkondiging van
het evangelie.
In alle voorbeelden hierboven waar wij worden gemaand niet tot aanstoot te zijn is het evangelie niet
in het geding.

Conclusie
•
•
•

Wees niet geërgerd.
Wees geen reden tot ergernis.
Maar het evangelie dient wel verkondigd te worden, ook al leidt dat tot ergernis.
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