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                                            ORTHOTOMEO 

 

Let op het gedeelte in 2Tim.2:15 waar Paulus schrijft: 

 

“2Tim.2:15: Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een 

arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht 

snijdt.  
 

Er zijn enige interessante dingen aangaande de zinsnede: “RECHT SNIJDEN”. Als u het op 

zou zoeken in uw concordantie dan zou u het Griekse woord: “ORTHOTOMEO” vinden. Het 

woord is een combinatie van twee kortere woorden, ORTHO en TOMEO. 

 

Het woord ORTHO betekent letterlijk RECHT, of RECHTDOOR. Bent u ooit naar een 

orthodontist geweest? Hij doet tandheelkundig werk. Hij zet uw tanden recht. 

 

Het tweede woord is TOMEO en het betekent letterlijk “snijden”. Als u een 

blindedarmoperatie heeft ondergaan dan weet u dat ze de blindedarm er uit hebben gesneden. 

 

Er wordt ons dus gezegd dat we recht moeten snijden, “HET RECHT SNIJDEN VAN…….” 

Wat moet recht worden gesneden? Let op wat er staat. Er staat NIET het WOORD VAN 

GOD recht snijden. De mensen citeren het vers onjuist als ze zeggen: “het woord van God 

recht snijden”.  

 

Het WOORD DER WAARHEID is IN het woord van God en is deel van het woord van God, 

maar dat is niet wat Paulus hier zegt. Paulus schreef dit vers in 2Tim.2:15 en het is eveneens 

Paulus die u de exacte definitie geeft van de uitdrukking: “HET WOORD DER 

WAARHEID”.  

 

Zie naar de volgende twee verzen: 

 

“Ef.1:12: Opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt 

hebben. 

“Ef.1:13:  In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het 

Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, 

zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte; 

 

Ziet u hoe duidelijk dat dit is? Hij omschrijft de uitdrukking: “het woord der waarheid” door 

te zeggen dat het : “het Evangelie UWER zaligheid” is. 

 

Het punt van dit alles is, als uw Bijbel zeer expliciet is betreffende het evangelie van UWER 

zaligheid, zoals in het geval van de Efeziërs en mensen zoals u en ik, dat het een kwestie is 

om het evangelie UWER zaligheid RECHT TE SNIJDEN van andere evangelieën, en er 

zijn andere evangelieën in de Bijbel.  

 

Bijvoorbeeld:  Petrus vertelde de mensen: “….Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt 

in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden….”. (Hand.2:38). 
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Maar Paulus heeft nooit iets dergelijks gezegd. Paulus zei: “…..Geloof in den Heere Jezus 

Christus, en gij zult zalig worden,….”. (Hand.16:31). 

 

Met andere woorden, Paulus, de apostel der Heidenen, zegt u dat uw zaligheid volkomen is. 

Het is geheel uitgewerkt en het is voltooid. God rekende al uw zonden toe aan de Heere Jezus 

Christus door Hem voor ons tot zonde te maken opdat wij zouden worden rechtvaardigheid 

Gods IN HEM. (2Kor.5:19-21). 

 

“2Kor.5:19-21: Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun 

zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. 20 Zo zijn wij 

dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: 

laat u met God verzoenen. 21 Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor 

ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem”. 

 

Christus stierf aan het kruis voor AL uw zonden, verleden, heden en de toekomstige. Dat was 

meer dan 1900 jaar voordat u en ik zijn geboren. AL uw zonden waren toekomstig toen 

Christus is gestorven. Hij is dus gestorven voor ALLE zonden. Er is NIETS wat u er aan kunt 

toevoegen. 

 

“Rom.4:25: Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze 

rechtvaardigmaking”. 

 

Dus is vandaag de dag het goede nieuws voor u dat u NIETS  hoeft te doen dan alleen de 

Heere Jezus Christus te vertrouwen als uw Heer en Heiland, en daar verder niets bijvoegen. 

Geen werken, geen inspanning, geen religieuze activiteiten van welke soort dan ook. 

 

Redding is vandaag de dag gratis voor u, gewoon:  

 

            “Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden” 
 

 

 

  


