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Woord vooraf

De inhoud van dit boek is gericht tot u persoonlijk. Niet omdat u de enige 
bent die het ontvangt, of dat uw naam erin staat, maar omdat de bood-
schap van Jezus en zijn dienaren op het individu gericht is. Zij spraken 

niet over ‘men’, of ‘ze’, zoals wij zo vaak doen. Bijvoorbeeld om niet de 
indruk te wekken iemand of een groep aan te wijzen. Jezus sprak de 
mensen die Hij ontmoette persoonlijk aan: “hebt u”, “u bent”, “weet u 

niet”, “hoe leest u?”, “Ik zeg u”, etc.. Ook zijn discipelen sprak hij vaak 
heel persoonlijk aan. Tot Petrus zei Hij: “volg u Mij”. Dat dit voor hem per-
soonlijk bedoeld was, blijkt uit dat Petrus zich afvroeg hoe het dan met 

Johannes zat, en Jezus’ reactie daarop: “wat gaat u dat aan?” Uw brein 
werkt bij dit soort vragen zo, dat het ‘u’ vertaalt naar ‘ik’ en ‘mij’: “heb 
ik”, “ben ik”, “weet ik dat”, “hoe lees ik dit”, “Hij zegt mij”. En dat maakt 

het zo persoonlijk! 

De titel van dit boek had ook Volg u Mij kunnen zijn. Maar omdat het wat 
dwingend naar u toe klinkt, en omdat dit boek uit meerdere delen be-
staat, heb ik gekozen voor Discipel van Christus. Echter ook dat pas na 

enige tijd overwegen. En wel omdat discipel na het boek Handelingen 
niet meer wordt gebruikt. Zelfs wat het woord betekent, leerling, vinden 
we er niet. Wat we wel vinden is volgen, maar dan niet eens altijd in de 

zin van Jezus volgen. 

Nadenkend over discipel zijn en volgen, dringt zich de conclusie op dat 

iemand leerling kan zijn, maar de meester nog niet per se hoeft te vol-
gen. Dan laat zo iemand zich wel leren, maar voelt zich vrij om daarmee 
iets te doen of niet. Andersom kan niet. Het is onmogelijk Jezus te vol-

gen, zonder van Hem te leren wat dat inhoudt. Het is namelijk in de diep-
ste betekenis niet achternalopen, maar veelmeer Hem navolgen, zijn en 
doen als Hij. Toen Jezus op aarde was, konden zijn leerlingen met Hem 

mee gaan, achter Hem aanlopen – net zoals veel andere mensen ook 
deden. Nadat Hij in de hemel was opgenomen, kon dat niet meer. Zijn 
discipelen moesten vanaf dat moment zijn onderwijs en levensvoorbeeld 

voor ogen houden, en dat volgen. Om dat te kunnen was Jezus dichtbij 
hen in de Geest. 
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Als u heeft besloten Jezus te volgen, dan houdt dit dus in dat u ook be-
reid moet zijn Hem als uw Meester te beschouwen. En wel in de meest 

exclusieve zin: dat u alleen van Hem wilt leren. De discipelen van Jezus 
kwamen tot de conclusie, dat alleen Hij woorden van eeuwig leven had, 
en daarom niet zouden weten naar welke andere meester zij zouden kun-

nen gaan. Dit geeft aan dat Jezus niet zomaar een Meester is, maar dé 
Meester, de Enige die ertoe doet. Daarom zeggen zij ook, dat er aan ons 
mensen geen anderen naam is gegeven om behouden te kunnen wor-

den, dan die van Jezus (Handelingen 4:12). Hij is de Weg waarlangs wij 
moeten gaan om de Waarheid en het Leven te vinden. 

De verschillende schrijvers van dit boek willen u daar op indringende, 
persoonlijke wijze bij helpen. Het bestaat uit verschillende delen, waarin 
zij op een geheel eigen, maar altijd Bijbels gefundeerde, wijze de ver-

schillende aspecten van het discipel, volgeling van Jezus zijn laten zien. 
De lessen van de Meester en zijn apostelen, maar ook zijn levensvoor-
beeld staan hen voortdurend voor ogen. Zij willen u niet de les lezen, 

maar de lessen van de Meester Zelf doorgeven. Het is aan u of u de 
Meester daarin wilt volgen of niet. 

Dit boek bestaat uit vijf delen. Het eerste, De Christen als discipel, is van 
de hand van Bert Twelves, en is tientallen jaren geleden in het Neder-
lands vertaald en als boekje uitgegeven. In 2018 is het in een bewerking 
als artikelserie verschenen in ons tijdschrift Met Open Bijbel. De vernieu-

wende kracht van discipelschap is oorspronkelijk geschreven door Den-
nis Gillett (The Genius of discipleship), en in bewerkte vorm in het Neder-
lands vertaald en uitgegeven. Van 2014 tot 2016 is het vervolgens be-

werkt en geplaatst als artikelserie in Met Open Bijbel. De delen Zich ge-
dragen in het huis van God en De volmaaktheid in Christus zijn bewerkin-
gen van artikelseries in Met Open Bijbel. Het laatste deel, Volg Mij!, komt 

voort uit de lezingen over discipel van Jezus zijn in de praktijk, tijdens de 
Studie en Ontmoetingsdag in maart 2013. Die zijn bewerkt tot artikelse-
rie in Met Open Bijbel, en nu herbewerkt voor dit boek. 

Jan Koert Davids 
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De christen als discipel

Bert Twelves  —  bewerking Jan Koert Davids 

Als u in mijn woord blijft, bent u waarlijk discipelen van Mij, 
en u zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. 

(Johannes 8:31,32) 

Deel 1 
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1. De uitdaging tot discipelschap

Discipelen of christenen? 

Dat Petrus loochende een discipel van de Heer te zijn, is vaak aanleiding 
geweest hem hierom te veroordelen. Maar wie beseft dit zelf ook te heb-
ben gedaan – zelfs regelmatig, en ook nog eens zonder dat er gevaar 
dreigde – zal niet zo snel geneigd zijn kritiek te hebben op Petrus’ ge-
drag. Waarschijnlijk noemen u en mensen uit uw naaste omgeving, zich 
(nog steeds) christen of (wat vager) christelijk, maar ik vraag me af of u 
het aandurft u een discipel (leerling), of echte volgeling van Christus te 
noemen. En een discipel was Petrus toch zeer zeker. En wel de eerste 
onder de twaalf, getuige zijn geloof, zijn enthousiasme, zijn verontwaardi-
ging toen hij hoorde wat de Joodse leiders met zijn Heer wilden doen, en 
zijn betuiging van liefde voor Hem na Diens opstanding. Daarom was zijn 
falen ook zo opmerkelijk. Gewoonlijk maakte hij er nadrukkelijk aan-
spraak op een discipel van Jezus te zijn: “Wij hebben alles prijsgegeven 
en zijn U gevolgd” (Mat 19:27). Maar tussen de vijanden van zijn Meester  
was hij bang, toen hij herkend werd als een volgeling van Jezus, en ont-
kende hij een discipel van Hem te zijn. 

Sommige christenen zijn wel discipelen van Jezus, maar desondanks 
zouden de meesten van hen – in vergelijkbare omstandigheden – het-
zelfde doen als Petrus; zo bang zijn wij mensen voor pijn en dood. Ande-
ren falen al in minder moeilijke omstandigheden, en meestal al eerder, 
omdat zij bang zijn hun naam te verliezen; want zij willen niet bijzonder of 
vreemd gevonden worden. Velen zijn geen discipel van Jezus; en als zij 
ervoor terugschrikken zich zo te noemen, strekt hun dat tot eer. Want 
een discipel van Christus zijn, houdt een nauwere, positievere relatie met 
de Heer in dan zij vaak hebben, of misschien zouden wensen. Mogelijk 
hebben zij respect voor wie zich volgelingen, aanhangers, bewonderaars 
noemen van Darwin, Marx, een of andere goeroe, of wie dan ook. Maar 
wat henzelf betreft geven zij er de voorkeur aan dat er in het bijzijn van 
anderen niet over het volgen van Christus wordt gesproken. Dat is na-
tuurlijk ieders goed recht, maar dan mag wel consequentheid worden 
gevraagd. Want het is opmerkelijk dat velen van hen dan toch wel aan de 
naam ‘christen’ of ‘christelijk’ willen vasthouden. 

Wat kenmerkt christenen? 

Sommigen zeggen dat alleen de twaalf discipelen waren, en dat al de 
overigen christenen zijn. Alsof er een verschil zou zijn in de betekenis van 
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die beide woorden. In feite is er helemaal geen verschil. Want een chris-
ten is een discipel, leerling, van Jezus, en een discipel van Jezus is een 
christen. Deze twee dingen zijn niet te scheiden. Althans, als we bereid 
zijn aan te nemen wat hier in het Nieuwe Testament over wordt gezegd. 

Discipel is het normale woord in de evangeliën en Handelingen, en wordt 
daarin maar liefst 269 keer gebruikt. Enkele jaren na de opstanding van 
Christus was er al een groot aantal discipelen. De naam christen komt 
echter maar driemaal voor, en wel in passages die zeer zeker geen aan-
leiding geven deze naam lichtvaardig te gebruiken. 

De eerste vermelding vinden we in Handelingen 11:19 en 26: “Zij dan, 
die verstrooid werden door de verdrukking, die in verband met Stefanus 
plaats vond, trokken verder … en het geschiedde ... dat de discipelen het 
eerst in Antiochië Christenen genoemd werden”. Dat gebeurde door de 
inwoners van die stad, die dit een geschikte naam vonden voor mensen 
die voortdurend over Christus spraken, en in hun gebeden zijn Naam 
aanriepen. Wie deze geschiedenis nauwkeurig leest, ontkomt er niet aan 
zich hier af te vragen: ‘Ben ik, die mijzelf ook zo noem, bereid om tot een 
impopulaire sekte te behoren, en zelfs vervolging te ondergaan?’ ‘Spreek 
ik regelmatig over Christus, zodat anderen mij daarom een christen noe-
men, ongeacht de gevolgen die dit voor mij heeft?’ 

We komen de naam christen voor de tweede keer tegen wanneer de 
apostel Paulus zijn verdedigingsrede houdt voor koning Agrippa en stad-
houder Felix. De koning onderbreekt hem met de opmerking: “U wilt mij 
wel spoedig als Christen laten optreden!” (Hand 26:28). Ook hier zou ie-
mand die zich zo noemt, of laat noemen, zich wat voor de hand liggende 
vragen kunnen stellen. Bijvoorbeeld: ‘Zou ik in dezelfde omstandigheden 
mijn standpunt als christen tegenover hoge autoriteiten verdedigen, en 
daarbij aan de hand van de Schriften de redenen voor mijn geloof kun-
nen en durven aangeven, zoals Paulus deed?’ ‘Heb ik er zoveel van be-
grepen als Agrippa, die, wat zijn opmerking ook mag hebben ingehouden 
– belangstelling of sarcasme – zich er ten minste van bewust was dat 
christenen mensen met een overtuiging zijn?’ 

In de eerste brief van Petrus vinden we de naam christen voor de derde 
en laatste keer in de Bijbel. Een discipel mag zich niet zo gedragen dat 
hij – tot zijn schaamte – moet lijden als een moordenaar, dief, boosdoe-
ner of bemoeial. “Indien hij echter als christen lijdt, dan schame hij zich 
niet, maar verheerlijke God onder die naam” (1 Pet 4:16). Wie openlijk 
christen was, stond in die tijd een zware beproeving te wachten. Zo ie-
mand kon, zoals Christus Jezus en zijn apostelen hen daarvoor op voor-
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hand hadden gewaarschuwd, lijden verwachten omwille van de naam 
van Christus. Wijdverbreide verdraagzaamheid (tolerantie is het woord 
van deze tijd) en onverschilligheid op geloofsgebied, hebben velen deze 
waarschuwing doen vergeten. Maar we mogen er niet zomaar vanuit 
gaan dat het bittere lijden van minderheden – zoals indertijd in Nazi-
Duitsland, Rusland, Oost-Europa en China, en zoals nu in Arabische, Azia-
tische en Afrikaanse landen – nooit in ons deel van de wereld meer zou 
kunnen voorkomen. Hoe dan ook, het is maar al te waar dat niemand 
een christen kan zijn zonder ooit lijden te hebben gekend. “Hiertoe werd 
u geroepen”, schreef Petrus zelfs. Lijden maakt deel uit van de beproe-
ving van iedere echte volgeling van Jezus, ieder waar kind van God. De 
beproeving kan ook inwendig zijn, in de geest en in het hart, zonder dat 
iemand anders er iets van merkt. Maar of het nu inwendig is, of van bui-
tenaf komt: lijden is bepalend voor de discipline in het leven van een 
christen. Kiezen voor een gemakkelijker leven is niet mogelijk. 

Vormen christenen een meerderheid of een minderheid? 

Velen denken dat christen zijn betekent: tot een grote massa, misschien 
zelfs een meerderheid, behoren. Het zou heel goed zijn als dat zo was, 
maar het is niet zoals de gemeente in het Nieuwe Testament wordt voor-
gesteld. Het kenmerk van de eerste discipelen was juist dat zij verschil-
den van de grote meerderheid, zoals we al kunnen zien in de manier 
waarop Christus met zijn discipelen omging, vergeleken met ‘de menig-
te’: “Hij trok Zich met hen terug” (Mar 3:7); Hij zei tot hen: “ga [met Mij] 
alleen naar een eenzame plaats” (Mar 6:31); Hij “nam ... de twaalven 
terzijde” (Mat 20:17); “kwamen zijn discipelen alleen tot hem” (Mat 
24:3). Terwijl enkelen erkenden: “Nooit heeft een mens zó gesproken, 
als deze mens spreekt!” (Joh 7:46), keerde de grote massa de Wonder-
doener de rug toe vanwege zijn soms onbegrijpelijke en hard overkomen-
de woorden. De discipelen echter was het “gegeven de geheimenissen 
van het Koninkrijk van God te kennen” (Mat 13:11), en Hij legde hùn alle 
dingen uit. Dit onderscheid is fundamenteel in de Bergrede. Jezus’ ware 
volgelingen moeten het zout van de aarde en het licht van de wereld zijn. 
Wij zouden tegenwoordig zeggen dat zij ‘het verschil moeten maken’. 
Hun gerechtigheid moet meer zijn dan die van de rechtvaardigste van de 
Joodse sekten. Zij moeten meer doen dan anderen, door niet alleen hun 
vrienden en verwanten lief te hebben, maar ook hun vijanden. Bij het 
geven van aalmoezen, bij het bidden en vasten, moeten zij niet zijn “als 
de huichelaars”. Wanneer zij “eerst Gods Koninkrijk en zijn gerechtig-
heid” zoeken, moeten zij niet de dingen zoeken waarnaar “de begeerte 
van de heidenen uitgaat” (Mat 5:13-16,20,44; 6:32,33). De Meester 
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stelde hun positie zo duidelijk voor als Hij kon. In het gebed bij zijn af-
scheid van zijn discipelen, vóór zijn doodsstrijd in Gethsemane, zei Hij: 
“Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen, die U Mij uit de wereld 
gegeven hebt ... Ik bid voor hen; niet voor de wereld bid Ik U, maar voor 
hen, die U Mij gegeven hebt ... Ik heb hun uw woord gegeven en de we-
reld heeft hen gehaat, omdat zij niet uit de wereld zijn, gelijk Ik niet uit de 
wereld ben. Ik bid niet, dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U 
hen bewaart voor de boze” (Joh 17:9,14,15). ‘De boze’ is de mens die 
slecht is, die zich niets aantrekt van God en Zijn wil, die het liefst ook 
niets over Hem wil horen en daarom degenen die in Hem geloven en over 
Hem spreken de mond wil snoeren. 

Hij vroeg zich af of Hij bij zijn wederkomst wel (het) geloof op aarde vin-
den zou. Welk geloof? Het geloof dat God doet wat Hij gezegd heeft. Zijn 
apostelen waarschuwden voor binnendringende valse leer, die veel gelo-
vigen zou afbrengen van de waarheid – vooral van die van zijn weder-
komst naar de aarde, de opstanding van de doden, het oordeel en de 
gave van eeuwig leven. Daarnaast hadden velen tijdens de vervolgingen 
niet genoeg vaste grond onder de voeten, zodat zij hun geloof verloo-
chenden. De kerk is groot geworden door de dwang van het zwaard en 
uitsluiting uit de gemeenschap. En voor wie tijdens de Reformatie ging 
inzien dat Jezus en de apostelen iets anders hadden geleerd dan het 
gangbaar geworden ‘algemeen christelijke geloof’, keerde het zwaard 
zich om, en doodde een groot deel van wie als echte leerlingen aan de 
voeten van Jezus waren gaan zitten. De toenemende welvaart, verlangen 
naar vrijheid, de idee van gelijkheid van godsdiensten, en kritiek op reli-
gieuze instellingen, hebben na de Tweede Wereldoorlog de kerken doen 
leeglopen. 

Discipel zijn betekent leerling zijn 

Vrees voor eigengerechtigheid is een andere oorzaak voor de huiverig-
heid te zeggen een discipel te zijn. Het woord klinkt voor de een zo zelf-
verzekerd, en voor de ander zo ‘engelachtig’ vroom. Dit is misschien op-
recht gemeend, maar is echt ongegrond. Een discipel zijn houdt juist een 
ondergeschikte, afhankelijke positie in. U geeft daarmee aan dat u niet 
zeker bent of u de waarheid kent, en wil die uit de mond van de Meester 
leren. En wat dat andere betreft: de twaalf discipelen die Jezus gekozen 
had uit de vele honderden die Hem volgden, leken niet op engelen, inte-
gendeel. Johannes en Jakobus toonden hun eerzucht. Zij ruzieden nota 
bene in Jezus’ aanwezigheid – tot zelfs in de bovenzaal, vlak voordat Hij 
moest lijden – met elkaar over wie van hen het belangrijkst was. Bij een 
andere gelegenheid wilden zij mensen die niets van Jezus moesten heb-
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ben, met vuur vernietigen. Judas was een verrader. De twaalf waren zó 
met zichzelf bezig, dat zij helemaal niet merkten dat Jezus’ geesteshou-
ding hen allen in de schaduw stelde. Allen lieten zij Jezus in de steek, 
door weg te vluchtten uit de hof toen Hij gevangengenomen werd. Petrus 
en Johannes kwamen wel terug, maar Petrus verloochende daarna zijn 
Heer drie maal. Thomas was een twijfelaar. Twee, niet tot de twaalf beho-
rende volgelingen van Jezus, wandelden met een somber gezicht naar 
Emmaüs, omdat hun Meester dood en begraven was, en zij meenden dat 
hun hoop vervlogen was. Daarom berispte de Opgestane, die zij niet her-
kenden, hen: “O onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft 
alles wat de profeten gesproken hebben! Moest de Christus dit niet lijden 
om in zijn heerlijkheid in te gaan?” (Luc 24:25,26). U maakt dus geen 
enkele aanspraak voor uzelf, als u zich een discipel noemt. U geeft hier 
eenvoudigweg mee aan een leerling te zijn. Dat is de betekenis van het 
woord. En het is duidelijk dat de eerste discipelen dit ook waren. 

Dit doet op geen enkele manier afbreuk aan de hoge maatstaven waar 
discipelen aan moeten voldoen. We verkleinen de verantwoordelijkhe-
den, of verzachten de eisen die aan discipelschap verbonden zijn niet.
Het streven naar het hoogste ideaal in combinatie met grote werkelijk-
heidszin – die in de woorden van Christus zo vaak een uitdaging vormen 
– sluit volledig uit dat een vage godsdienstigheid, en een makkelijk goed-
keuren aan en toegeven aan wat in de wereld gewoon is , iemand tot een 
discipel van Christus kan maken. “U zult dan volmaakt zijn, gelijk uw he-
melse Vader volmaakt is” (Mat 5:48); “U kunt niet God dienen èn Mam-
mon” (Mat 6:24). “Ga in door de enge poort, want wijd is de poort en 
breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor in-
gaan; want eng is de poort en smal de weg, die ten leven leidt, en weini-
gen zijn er die hem vinden (Mat 7:13,14). 

Dit zijn slechts drie van Jezus’ uitspraken. Deze en vele andere roepen 
zijn volgelingen op tot de uiterste inspanning. Ze vormen de meest verhe-
ven doelstelling in hun leven. Ze moeten de drijfveren van hun menselijk 
handelen bepalen. Ze laten geen compromis toe. Ze sluiten zonder meer 
van het discipelschap uit wie van mening zijn dat christenheid ‘de alge-
mene naam’ zou moeten zijn voor ‘de godsdienst die wordt beleden door 
mensen met een blanke huid’. Lippendienst aan de leer van Jezus, en 
een ruime opvatting over wat Hij van zijn volgelingen vroeg, is geen disci-
pelschap. Christus is hét Licht. Tot Hem alleen kunt, nee moet u gaan als 
u een discipel van Hem genoemd wilt worden. De vrucht die leerling zijn 
voortbrengt, is diezelfde volledige eenheid met uw Meester als Hij bezat 
met zijn Vader. Deze eenheid houdt in, dat ‘Hij in u’ is en ‘u in Hem’. 
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Evenals de eniggeboren Zoon “aan de boezem van de Vader is” (Joh 
1:18) moet ook u – samen met alle ware discipelen – dicht bij Hem zijn 
(Johannes 13:23), nauw met Hem verbonden zijn. Dit zijn de hoogten die 
u moet proberen te bereiken. Maar de tocht omhoog begint in het dal. En 
als u – terwijl u misschien tot nu toe alleen nog maar een glimp hebt op-
gevangen van de ver verwijderde top – nog op de laagste helling zwoegt 
om verder te komen, dan kunt u toch met het volste recht een discipel 
genoemd worden. Want anders had niet ik, maar iemand anders deze 
bladzijden moeten schrijven. 

Aan discipelen denken als leerlingen is niet alleen juist wat de woordbe-
tekenis betreft; het geeft ook praktische steun. Het vormt namelijk de 
aanleiding tot het stellen van een aantal eenvoudige vragen, waarvan de 
antwoorden soms voor de hand liggen, maar toch altijd diepgaand zijn. 
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2. De Leraar en zijn leerlingen

De leraar 

De eerste vraag mag kinderlijk, en het antwoord erop vanzelfsprekend 
lijken, maar we kunnen er geweldige dingen uit afleiden: Wie is de Le-
raar? Alles wat wij behoren te weten met betrekking tot het discipel zijn, 
is in Hem het meest volledig geopenbaard. Maar het beeld dat Hij op-
roept wordt scherper voor wie de moeite neemt zijn invloed op zijn eerste 
discipelen nauwkeurig na te gaan. Deze weerspiegeling van het beeld 
van de Heer in zijn discipelen, past waarschijnlijk beter bij ons zwakke 
geestelijke gezichtsvermogen dan het visioen van zijn verblindende heer-
lijkheid. Zoals ongeoefende zintuigen door het blad, de bloem en de 
vrucht van een plant of boom de warme, leven gevende kracht van de 
zon leren kennen – die zo ver verwijderd, zo reusachtig groot, en zo bran-
dend heet is, dat we ons er geen voorstelling van kunnen maken. En wat 
een Zon is Jezus Christus! 

Als we nagaan welke verschillende typen mannen bij Hem aansloten, en 
hoe zij in genade naar Hem toe groeiden, dan wekt het wonderbaarlijke 
geheim van zijn kracht telkens weer verwondering. Die mannen zelf leer-
den – toen zij aan Jezus’ roep gehoor gaven vanuit vissersboten in Gali-
lea, vanachter de tafel van een tollenaar, vanuit de diepten van de wan-
hoop van de zonde, vanuit de moordzuchtige haast op de weg naar Da-
mascus – dat hier geen sprake was van alleen maar een genie, dat hun 
onwetendheid had verblind, hen had gevleid om hun snelheid van begrip, 
hun verwachtingen had aangewakkerd, of hun wereldse eer en macht 
had geboden. Deze “van God gekomen Leraar” (Joh 3:2) was in staat een 
bereidwillige toewijding te wekken bij mannen die heel weinig gemeen-
schappelijk hadden, behalve hun eenvoud van ziel, oprechtheid van hart, 
en kinderlijk vertrouwen dat Hij in al hun noden kon voorzien. 

Hij was geen filosoof als Socrates, die gebruik maakte van een scherp 
verstand bij vraag en antwoord, bij veronderstelling en stelling, bij logi-
sche definitie en bewijzen uit het ongerijmde. Hij omkleedde zijn leer niet 
met ingewikkelde stijlvormen, maar gaf rechtstreekse verklaringen. Zijn 
vele ongedwongen vertellingen waren zelfs voor een kind te volgen. Zijn 
kernspreuken en gelijkenissen waren nooit koud en knap met een opper-
vlakkige glans, maar diep en onderzoekend, vol geestelijke waarheid. Hij 
was één met zijn onderwerp: “genade en waarheid” leerde Hij, en deze 
“zijn door Hem gekomen”. Niets kon Gods woord scheiden van het vlees-
geworden Woord (Joh 1:17,14). 
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En toch was Hij in al zijn verhevenheid, vanwege zijn goddelijke zending 
en hoge bestemming, zeker niet Iemand die zich op afstand van hemelse 
wijsheid bediende. Hij “ging de berg op”, maar niet om vanaf de top met 
donderende stem zijn luisteraars beneden toe te spreken: “en nadat Hij 
Zich had neergezet, kwamen zijn discipelen tot Hem. En Hij opende zijn 
mond en leerde hen” (Mat 5:1,2). Niet met een zijige stem, zoals velen 
die in zijn naam zeggen te spreken zich aanwennen, maar als ‘gewoon’ 
Mens en Onderwijzer. Hij, die Zich erop beriep ‘de Waarheid’ te zijn, is bij 
hen “in- en uitgegaan” (Hand 1:21). Met andere woorden: Hij was dage-
lijks in hun midden. Zij kenden Hem in zijn vermoeidheid en verdriet, in 
zijn honger en dorst, in zijn droefheid en teleurstelling, misschien zelfs in 
ziekte. Zij zagen Hem – wiens weergaloze woorden van genade de menig-
te met ontzag vervulden, en die volkomen kalm en evenwichtig verkon-
digde dat de openbaring van de Vader voortaan alleen nog via Hem aan 
andere mensen werd gegeven – in de dagelijkse intimiteit van eten en 
drinken, wandelen en rusten. Op zulke momenten wordt zichtbaar wat 
iemand werkelijk is. En toch bewonderden en beminden zij Hem steeds 
meer. Zij zagen in Hem de volmaakte Mens, door en door oprecht, volko-
men zuiver, en zonder één zwakke plek. Dat was wat hen, half onbewust, 
in Hem aantrok, terwijl zijn onverbiddelijke en ‘harde uitspraken’ de om 
Hem heen drommende massa van wonderzoekers juist afstootten. Dat 
was waarom zij met Hem verder gingen in zijn beproevingen. Dat was 
waarom we hen – nadat zij voor een korte tijd verstrooid waren als scha-
pen, toen de Herder door het menselijk oordeel dodelijk getroffen werd – 
weer vinden aan zijn zijde in zijn overwinning. Hij gebruikte geen honing-
zoete woorden om hen bij zich te houden. Hij waarschuwde hen ervoor 
dat zij hun discipelschap mogelijk te licht zouden opvatten. Hij verweet 
hen hun gebrek aan geloof. Hij berispte hen vanwege kleinzielige jaloe-
zie. Hij liet niet toe dat zij zich beroemden op hun ‘onnutte’ dienst. Voort-
durend werden zij van hun stuk gebracht als Hij op een hoog geestelijk 
niveau sprak, terwijl hun gedachten zich op een lager plan bewogen. Hij 
betreurde hun onbegrip, keurde hun wraakgierigheid af, en verweet hun 
dat ze maar zo weinig geestelijk inzicht toonden – en toch bleven zij bij 
Hem! Tot wie konden zij anders gaan? Hij bracht hun eeuwig leven, en 
dat zouden zij nergens anders vinden. Ondanks de kloof die er tussen 
hen bestond, wisten zij dat hun harten voor zijn geestesoog open lagen; 
dat Hij hen door en door kende, en wist wat een ieder van hen door zijn 
genade zou kunnen worden. Zij werden zich bewust van zijn medegevoel, 
als Hij zijn leermethoden aanpaste aan hun beperkte vermogens en ver-
anderende behoeften. Nu eens sprak Hij in duidelijke taal, dan weer 
schilderde Hij hun in beelden voor hun ogen wat Hij hen wilde leren. 
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Om hen te bemoedigen verscheen Hij voor de ogen van enkele discipelen 
in verheerlijkte gedaante. Om hen te leren welke houding Hij van hen 
verwachtte, waste Hij hun voeten als een nederige dienstknecht. Maar 
tezelfdertijd hield Hij voor hen informatie achter, die zij op dat moment 
nog niet konden verwerken. Het viel hen op hoe anders Hij hun vragen 
beantwoordde dan de vragen van zijn vitterige critici. Hij gebruikte geen 
dooddoeners, en confronteerde hen niet met lastige, nog spitsvondigere, 
vragen. Zij vroegen Hem, bijvoorbeeld: “Heer, leer ons bidden” (Luc 
11:1). Met eenvoudige, tedere worden vertelde Hij hen hoe zij dat het 
beste konden doen. Misschien is het hun ook niet ontgaan met hoeveel 
geduld Hij – zonder opmerkingen over het niet ter zake doend zijn van 
hun vraag – niet hun vraag beantwoordde, maar de vraag die zij hadden 
moeten stellen: “Zijn het weinigen, die behouden worden?” – “Strijd om 
in te gaan door de enge poort!” (Luc 13:23,24). Door al hun verbijsteren-
de, en toch zo boeiende, ervaringen heen, beseften zij dat Hij nooit van 
hen eiste wat Hijzelf niet kon of wilde doen; maar Hij vroeg wel van hen 
te doen wat Hij deed: “Indien nu Ik, uw Heer en Meester, u de voeten ge-
wassen heb, behoort ook u elkaar de voeten te wassen” (Joh 13:14). 

Jezus was voor hen inderdaad de Weg. Komen tot de Vader hield in: zijn 
zoals Hij was. Hij had Zelf gehoor gegeven aan de roepstem van de Va-
der. In een psalm stond over Hem: “U hebt mij geopende oren gege-
ven” (Ps 40:7). Hij, de volmaakte Leraar, had Zelf de woorden van zijn 
Vader in zijn hart bewaard, zodat Hij niet tegen Hem zou zondigen. Van 
een discipel die zijn vriend wilde zijn, verwachtte Hij dezelfde gehoor-
zaamheid. Niet slaafs, maar als aan een Meester die voortdurend bezig 
was de gehoorzaamheid te leren uit wat Hij Zelf leed, en wiens spijze het 
was de wil van zijn Vader te doen. 

Jezus leidde hen niet alleen op in de ongeveer drie en een half jaar dat 
Hij rondtrok door het Joodse land. Na zijn kruisdood en opstanding ging 
Hij daarmee met grote liefde en zorg verder. In de zekerheid dat de over-
winning was behaald, dat de waarheid was bewezen, en dat de weg van 
pijn en zelfverloochening achter Hem lag, begroetten zijn onsterfelijke 
lippen hen toen als broeders, zijn liefhebbende lessen voortzettend. 

Opnieuw hoorden zij verwijten over hun dwaze, ongelovige hart; volgden 
zij zijn overtuigende uiteenzettingen van het door God geïnspireerde 
woord, maar nu met brandende harten en een geopend verstand; stel-
den zij een onbelangrijke vraag, en ontvingen als antwoord de belofte 
van kracht van omhoog. En ten slotte liet Hij hen achter; niet om te medi-
teren over zijn uitspraken en wonderen, maar om ervan te getuigen en ze 
op te schrijven – verzekerd van zijn nabijheid in alles wat zij moesten 
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meemaken. Hun geheugen was opgefrist en hun duisternis verlicht, met 
woorden die de heilige Geest in hun mond legde en uit hun pen liet vloei-
en. Dit was de vervulling van Jezus’ belofte, dat Hij na zijn opstanding en 
verhoging weer bij hen zou komen. Niet direct in zichtbare heerlijkheid, 
maar in de Geest, zijn aanwezigheid in kracht. 

Een lange stoet – vanaf de tijd van Jezus’ omwandeling tot in onze dagen 
– van mensen die het kruis van Christus dragen, en allen een- of twee-
maal, soms nog vaker, struikelen, maar ook weer opstaan, vertelt ons – 
door alles wat zij volbrengen in het geloof, in gebed en hun dagelijks offer 
van hun leven in dienstbaarheid – van hun Heer. Zij willen u helpen om 
Christus zó te leren kennen dat u op uw beurt “de oude mens, die ten 
verderve [dat is: naar de vernietiging in het graf] gaat, naar zijn mislei-
dende begeerten” aflegt, en zijn lichte juk op u neemt, en dan “de nieu-
we mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige 
gerechtigheid en heiligheid” (Efez 4:23,24); en dat u vervolgens uitziet 
naar de dag die komt, wanneer de Meester van alle meesters zal ver-
schijnen, om de les te horen die u als zijn leerling heeft geleerd. Niet als 
theorie, als kennis, maar in de toepassing daarvan in uw dagelijks leven. 
Uw Leraar is de grootste van alle tijden, onvergelijkelijk wat woord en 
daad betreft. Hij stemt erin toe dat u Hem uw Meester noemt: “U noemt 
Mij Meester [leraar] en Heer, en u zegt dat terecht, want Ik ben het” (Joh 
13:13). Maar laat dit geen loze aanspreektitel van uw kant zijn, maar 
met het voornemen echt van Hem te willen leren hoe u als zijn volgeling 
moet leven. 

Zijn onderwijs 

Jezus onderwijst zijn leerlingen wat gerechtigheid en goedheid is. Hij 
toont u de Vader, die voor ons mensen gerechtigheid en goedheid is. Hij 
houdt u een weg ten leven voor, die u – indien u Hem getrouw volgt – zal 
brengen tot het eeuwige leven. Hij vertelde het goede nieuws van het 
Koninkrijk van God. De aankondiging van de dag dat Gods heerlijkheid 
de aarde zal vervullen, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken; 
van de tijd dat Gods wil door mensen zal gedaan worden op aarde, zoals 
nu door Zijn engelen in de hemel; van het moment dat de ware discipe-
len verlost zullen worden van de zwakheid van het vlees, zodat de zonde 
en de dood hen niet meer in hun macht kunnen houden. En dit alles leert 
Hij zijn leerlingen niet met zijn eigen woorden, maar met de woorden van 
de Vader, die Hem gezonden heeft: “Wat Ik gezien heb bij de Vader, 
spreek Ik” (Joh 8:38). “Want de Vader heeft de Zoon lief en toont Hem al 
wat Hij zelf doet” (Joh 5:20). 
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De leerlingen 

De uitnodiging die de twaalf van Jezus kregen, geldt nu voor allen zonder 
onderscheid – als de genodigde de uitnodiging maar wil aannemen: “Wie 
wil, neme het levende water om niet” (Op 22:17). Er zijn geen kosten aan 
verbonden: “Om niet hebt u het ontvangen, geef het om niet” (Mat 10:8). 
Er wordt niemand buitengesloten op grond van ras, of geslacht, of klasse, 
of status: “Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van 
mannelijk of vrouwelijk: u allen bent immers één in Christus Jezus” (Gal 
3:28). Er is geen bovenste leeftijdsgrens, maar de vrijwillige aard van een 
leven in verbondenheid met Christus stelt wel een leeftijdsgrens – niet in 
jaren, maar in rijpheid. 

De uitnodiging aannemen betekent een keuze maken; en dat is een seri-
euze stap, die u alleen na overdenking en gebed kunt nemen. Het be-
roep, dat Christus in woorden vol liefde op u doet, onderstreept deze be-
perking: “Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust 
geven” (Mat 11:28,29). Jonge kinderen zwoegen nog niet, en zijn nog 
niet – tenminste niet bewust – belast met de zonde, mag ik hopen. Zij 
realiseren zich in ieder geval nog niet (voldoende) wat er voortvloeit uit 
het doen van die ernstige keuze: “Neem mijn juk op u en leer van Mij”. 

Nog duidelijker zijn de woorden in een heel ernstige passage, die ten 
diepste betrekking hebben op het onderzoeken van het hart door een 
discipel tot de dag waarop hij sterft, maar ten minste inhouden dat wie 
deze rijpheid van geest niet bezit van het actieve discipelschap wordt 
uitgesloten: “Wie van u, die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neer 
om de kosten te berekenen, of hij het werk zal kunnen volbrengen? ... Of, 
welke koning, die tegen een andere koning wil optrekken, om met hem 
tot een treffen te komen, zet zich niet eerst neer om te beraadslagen, of 
hij in staat is met tienduizend man iemand te ontmoeten, die met twintig-
duizend tegen hem optrekt? Zo zal dus niemand van u, die niet afstand 
doet van al wat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn” (Luc 14:26-33). 

De volle omvang van deze woorden maakt dat de meeste van zijn disci-
pelen zich – zelfs op latere leeftijd – soms wat onbehaaglijk voelen. On-
danks alles wat uit het Nieuwe Testament kan worden aangevoerd, dat 
Christus in de meeste gevallen niet van zijn discipelen vroeg afstand te 
doen van al hun bezittingen, maar in plaats daarvan niet te vertrouwen 
op rijkdom. De eenvoudige betekenis van Jezus’ woorden valt niet te be-
twisten. Of u nu uw toren wilt bouwen op de rots van het onveranderlijke 
woord van Christus, of dat u de strijd aangaat met de zonde, uw eigen ik: 
geen van beide mag u lichtvaardig opvatten. 
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Jonge mensen moeten worden aangemoedigd de eerste stappen te zet-
ten op de weg die naar het ware discipelschap zal leiden (wat helaas te-
genwoordig nog maar zelden gebeurt); maar het is beter dat de volle 
deelname aan de verantwoordelijkheden, en het genieten van de voor-
rechten hiervan, wacht tot zij wat ouder zijn. 



20 

3. Geloof en bekering

Voorwaarden van discipelschap 

Aan welke voorwaarden moeten leerlingen van Jezus voldoen? Er zijn er 
niet veel, maar die er zijn, zijn onmisbaar. U hoeft niet uit te blinken in 
verstandelijke kwaliteiten; want als u er trots op bent, vormen ze alleen 
maar een belemmering. Hoogmoed en trots zijn in de Bijbel duidelijke 
diskwalificaties. Judas was mogelijk de intelligentste van de twaalf. Maar 
zie wat Paulus schrijft over wie het evangelie aannemen: “Zie slechts, 
broeders, wat u was, toen u geroepen werd; niet vele wijzen naar het 
vlees, niet vele invloedrijken, niet vele aanzienlijken. Integendeel, wat 
voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijsheid te be-
schamen, en wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat 
sterk is te beschamen; en wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, 
heeft God uitverkoren, dat, wat niets is, om aan wat wél iets is, zijn 
kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou roemen voor God” (1 Kor 1:26
-29). Iemand met een doorsnee intelligentie kan de elementaire dingen 
van het christelijk geloof begrijpen. De diepten ervan kan zelfs de meest 
diepdenkende geest nooit peilen. 

Het eerste vereiste, dat zo noodzakelijk is en toch zelden wordt gevonden 
bij leerlingen, is bereidwilligheid om te leren; volgzaamheid in de ware 
betekenis van het woord. “Wanneer u zich niet bekeert en wordt als de 
kinderen, zult u het Koninkrijk van de hemel voorzeker niet binnen-
gaan” (Mat 18:3). Het tweede, dat hieruit voortvloeit, is dat Jezus’ disci-
pelen in sommige dingen kinderen moeten blijven: “wees geen kinderen 
in het verstand, maar in de boosheid” (1 Kor 14:20). En dan moet er met 
de volgzaamheid van het kind ook het daarbij behorende vertrouwen zijn; 
discipelen moeten oprechter dan sommigen tijdens Jezus prediking en 
onderwijs kunnen zeggen: “Wij weten dat U van God gekomen bent als 
leraar” (Joh 3:2). 

Hoe kunt u een discipel van Jezus worden? Door drie heel eenvoudige 
dingen: door te geloven, door berouw te tonen en bereid te zijn u te beke-
ren, door u te laten dopen. 

Geloof 

Van het begin af aan moeten Leraar en leerling het absoluut eens zijn 
over de grondbeginselen. Vanzelfsprekend zult u dan alles nog niet volle-
dig begrijpen, anders zou u geen leerling meer zijn, en die groei “in de 
genade en de kennis van onze Heer en Heiland, Jezus Christus”, waar 
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Petrus met het oog op de bekeerlingen om bidt, er niet kunnen zijn. Ver-
schil van inzicht met de Meester over belangrijke punten, doet echter alle 
hoop op zulke groei teniet, en sluit elke gemeenschap met Hem uit. Aan 
de volgende reeks essentiële punten kunnen nog vele worden toege-
voegd, en alle leiden u langs lieflijke wegen van geestelijke waarheid. 

Om te beginnen moet u als leerling de Leraar zonder voorbehoud gelo-
ven, als Hij zegt dat: 

 De mens zondig en sterfelijk is, en verlossing van zonde en dood 
nodig heeft. 

 God alleen rechtvaardig en onsterfelijk is, en wil dat de mens be-
houden wordt. 

 Hij zelf de gehoorzame Zoon van God is, die zonde en dood heeft 
overwonnen, en daardoor de verlossing heeft verworven en onster-
felijkheid verkregen. 

 Hij nu in de hemel is, het moment afwachtend dat Hij heil zal mo-
gen brengen voor wie door geloof, doop en trouw discipelschap 
met Hem verbonden zijn; dat heil is het eeuwig leven in zijn Ko-
ninkrijk, dat Hij bij zijn terugkeer naar de aarde op aarde zal vesti-
gen. 

Dit goede nieuws is het waard te geloven! 

Uw geloof mag geen vaag besef of gevoel zijn, maar moet een verstande-
lijke overtuiging zijn; en zelfs meer dan dat. “Die vorm van onderricht”, 
die u door de apostelen in hun door de Geest geïnspireerde geschriften 
“overgeleverd is”, moet u “van harte” geloven (Romeinen 6:17). Van de 
begintijd af was het leven van een christen een leven van vertrouwen en 
zekerheid. In ieders leven zullen waarschijnlijk momenten en dagen, mis-
schien wel weken en maanden, zijn of komen van twijfel en verslagen-
heid door de zwakheid van de menselijke natuur. Maar als uw geloof een 
dergelijke beproeving heeft gekend en doorstaan, is het daardoor onge-
twijfeld sterker, standvastiger geworden, en heeft het daarom aan waar-
de gewonnen. Toch is de christelijke hoop in de eerste plaats gebaseerd 
op een vaststaand bewijs. De grote omwenteling in de wereld, en de radi-
cale verandering in de loop van de menselijke geschiedenis, die volgden 
op de prediking door de apostelen van Jezus, vonden niet plaats door 
een halfslachtig geloof, of door een interessante theorie, of door aanhan-
gers van een bepaalde zienswijze aangaande de wereld die niet waar-
schijnlijker is dan veel andere opvattingen. Het was een voor honderden 
ooggetuigen vaststaand feit dat deze grote veranderingen bewerkte: Je-
zus van Nazaret was uit de doden opgewekt. En deze zekerheid gaf de 
zekerheid dat ook de andere getuigenissen van de apostelen waar wa-
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ren: wat er was gebeurd gaf een belofte voor de toekomst: “God zal Jezus 
Christus zenden” (Hand 3:20). 

De eerste discipelen, die het voorbeeld zijn geworden voor wie door ge-
loof in hun prediking volgelingen van Jezus werden, “wisten wie zij had-
den geloofd”, en “werden overtuigd”. Zij gaven getuigenis van wat zij had-
den gehoord, gezien en aangeraakt. En niemand die deze zekerheid niet 
met hen deelde kon werkelijk bij hen behoren. Petrus, die ooggetuige 
was geweest van de verheerlijking op de berg, was geen “vernuftig ge-
vonden verdichtsels [bedenksels, fantasieën] nagevolgd” (2 Pet 1:16). 
Timoteüs bleef bij wat hij had “geleerd” en wat hem was “toevertrouwd”, 
zich goed bewust van wie hij het had geleerd (2 Tim 3:14). Lucas schreef 
zijn evangelie, zodat de lezers absoluut zeker zouden zijn van die dingen 
die zij zo vast geloofden. Voor de gelovigen onder de Hebreeën was de 
christelijke hoop “als een anker van de ziel, dat veilig en vast is” (Heb 
6:19), en dat hen zou helpen tot God en Zijn Zoon te gaan “met een 
waarachtig hart, in volle verzekerdheid van het geloof” (Heb 10:22). Deze 
zekerheid kunt ook u hebben; en uw Leraar zal dit goedkeuren, omdat Hij 
dit ook deed bij de twaalf: “Zij hebben ... in waarheid erkend, dat Ik van U 
ben uitgegaan” (Joh 17:8). Hij zal geen verveelde onverschilligheid goed-
keuren, noch het voortdurend zoeken van wie zich altijd maar laten leren, 
“zonder ooit tot erkentenis van de waarheid te kunnen komen” (2 Tim 
3:7). Voor wie zich voedt met zijn Woord, zal de zekerheid van het geloof 
van dag tot dag toenemen. Maar het begint met een geloof dat de 
“zekerheid van de dingen, die men hoopt, en het bewijs van de dingen, 
die men niet ziet” is (Heb 11:1). Alleen als u zó gelooft kan de tweede, 
belangrijke verandering volgen. 

Berouw en bekering 

Zulk een geloof overtuigt van zonde; niet van anderen, maar van uzelf. 
Dit maakt u ervan bewust dat u voor uw behoud helemaal van God af-
hankelijk bent. Het brengt een verandering teweeg in uw geestesgesteld-
heid, zodat u zich gaat bezinnen op uw wensen en verlangens. U bekeert 
u van de afgoden tot God, “om de levende en waarachtige God te dienen, 
en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten” (1 Tes 1:9,10). “Bekeer u”, 
klinkt het bijna als een bazuinstoot. Het is dé goddelijke oproep die de 
laatste profeten deden: Johannes de Doper, Gods enige Zoon zelf, de 
visser Petrus, de ontwikkelde Paulus. En als iemand hier tegenin zou wil-
len brengen dat bekering in dit ‘christelijke’ land niet nodig is, of dat de 
oproep in deze wetenschappelijke wereld primitief klinkt, of ouderwets in 
deze moderne wereld, dan is het antwoord heel eenvoudig: het is drin-
gend nodig! Ook de Joden vonden dat in hun ‘joodse’ land bekering niet 
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nodig was. Zij hadden de Wet, waren besneden, de tempel stond in hun 
midden, etc.. Maar het feit dat de oproep in hun land weerklonk, bewijst 
dat het wel degelijk nodig was! Zo mag ook de ‘christen’ er niet vanuit 
gaan, dat het hebben van de Bijbel, de beslissing van de ouders om u als 
hun pasgeboren kinderen te laten dopen, en het gaan naar de kerk en 
catechisatie, de zekerheid is dat u behouden wordt. 

De oproep “Bekeer u” geldt voor alle tijden en voor alle mensen, wie of 
wat zij ook zijn. Sinds Johannes de Doper voor de eerste maal het Lam 
van God aankondigde, is het oproepen tot bekering zonder onderbreking 
doorgegaan – afgezien van enkele dagen na de kruisiging. Johannes 
werd in de gevangenis geworpen, maar “Jezus ging naar Galilea om het 
evangelie van God te prediken, en Hij zei: De tijd is vervuld en het Ko-
ninkrijk van God is nabij gekomen. Bekeer u en geloof het evange-
lie” (Mar 1:14,15). Jezus werd ter dood gebracht, maar op de derde dag 
werd Hij opgewekt. Door dat glorieuze feit “wedergeboren tot een leven-
de hoop”, deed Petrus op de Pinksterdag de oproep: “Bekeer u en een 
ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus” (Hand 2:38).  

Enige jaren later bazuinde Paulus het uit: “God dan verkondigt ... heden 
aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen” (Hand 
17:30). En in de bladzijden van het Nieuwe Testament ligt de oproep 
voor alle volgende eeuwen besloten. De echo klinkt daarom in alle tijden 
– en in deze tijd des te nadrukkelijker, nu de ogenschijnlijke vertraging 
van de vervulling van Gods Woord menigeen in slaap wiegt en een vals 
gevoel van gerustheid geeft. Het voorbijglijden van de dagen, maanden 
en jaren brengt ons echter niet steeds verder weg van een (door een 
vaak slap getuigenis en toegestopte oren) almaar zwakker klinkende 
roep, maar steeds dichterbij de vreselijke gebeurtenissen die de oproep 
tot bekering kracht bijzetten. Die oproep is – ondanks het dringende ka-
rakter – nuchter. Zij wordt niet in een opwekkingssfeer gedaan, en komt 
niet voort uit massasuggestie van het spreken in tongen (talen) gecombi-
neerd met sterke emoties. Ze moedigt niet aan tot een plotselinge beke-
ring voor de ogen en oren van ‘het publiek’, maar vraagt een weloverwo-
gen, rijpe beslissing voor Christus, op grond van overtuiging. Deze oproep 
vraagt om actie op grond van zeer goede redenen, die historische bete-
kenis hebben, en nu nog even deugdelijk zijn als toen Christus’ gemeen-
te werd gesticht. Ze kan daarom alleen worden opgevolgd door wie een 
zekere mate van volwassenheid heeft bereikt, de jaren van onderscheid 
waarin hij of zij zelf kan denken en beslissen. Want gehoorzaam zijn aan 
de oproep tot bekering is een stap, die grote gevolgen heeft voor het ver-
dere leven. 



24 

De oproep tot bekering is noodzakelijk, omdat ons land alleen in naam 
‘christelijk’ is. Dit is te zien in het leeglopen van de kerken, het afnemend 
Bijbellezen, en zelfs het geloof hardop of stilzwijgend vaarwel zeggen. 
Aan de andere kant gaan gelukkig steeds meer mensen inzien dat het 
“volle evangelie van Christus” hier niet wordt gepredikt, maar een verwa-
terde ‘aardse’ boodschap zoals de meeste mensen die graag horen, of 
een schoonklinkende boodschap die als ‘waarheid’ aan de man wordt 
gebracht, terwijl het een door mensen bedachte ‘onwaarheid’ of zelfs 
leugen is. Iedere verkondiging die niet gegrond is op wat God in het verle-
den in Jezus Christus heeft gedaan, en niet uitziet naar de vervulling van 
dat werk door Christus bij zijn wederkomst naar de aarde, is onvolledig. 

Het Koninkrijk van God dat Jezus en zijn apostelen aankondigden is nu 
echt aanstaande: alle in de Bijbel gegeven tekenen wijzen daar op. Zo 
zeker als Christus werd gedood, begraven en opgewekt, zo zeker zal God 
– wanneer de “tijd van de wederoprichting van alle dingen” komt – Jezus 
Christus naar de aarde zenden. En wie de oproep tot bekering ter harte 
hebben genomen, zullen hun zonden “uitgedelgd” zien (Hand 3:19-21). 
“De dag” is zeer nabij, die God “heeft bepaald, waarop Hij de aardbodem 
rechtvaardig zal oordelen door een man die Hij aangewezen heeft, waar-
van Hij voor allen het bewijs geleverd heeft door Hem uit de doden op te 
wekken” (Hand 17:31). God roept u tot een eerlijke, nuchtere, verstande-
lijke overtuiging van die historische gebeurtenis, en tot een even reële 
verwachting van de toekomstige gebeurtenis die zij garandeert. Tegelij-
kertijd roept Hij u op tot de vastberaden verandering van geestelijke in-
stelling, die deze verwachting in uw leven teweeg moet brengen. Beke-
ring is iets dat uw hele verdere leven doorgaat. Wanneer u de betekenis 
van de door God geopenbaarde waarheid gaat inzien, ontstaat een grote 
crisis in uw hart, waarvan de uitwerking elke dag voortgaat. Want de wa-
re discipel zoekt voortdurend te worden “hervormd door de vernieuwing 
van zijn denken” (Rom 12:2), opdat hij of zij mag “onderscheiden, waar-
op het aankomt” (Flp 1:10) en de “Vrucht ... die aan de bekering beant-
woordt” voortbrengt (Mat 3:8). 

De doop 

Het derde dan wat van u wordt gevraagd na geloof, berouw en bekering, 
is de doop. Dit is het eerste openlijke bewijs van uw gehoorzaamheid als 
discipel. Dit is het duidelijke bevel van Jezus aan de twaalf, zeggende: 
“Ga heen in de gehele wereld, verkondig het evangelie aan de ganse 
schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar 
wie niet gelooft (en zich dus dientengevolge niet laat dopen), zal veroor-
deeld worden” (Mar 16: 15,16). En zij hebben zich daar trouw aan ge-



 25

houden. Toen zij na Jezus’ hemelvaart in Jeruzalem het evangelie verkon-
digden, en hun toehoorders vroegen “wat moeten wij doen?”, antwoord-
de Petrus: “Bekeer u en een ieder van u late zich dopen op de naam van 
Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden …” (Hand 2:18). En velen 
deden gehoorzaam wat de apostelen zeiden. Later vraagt de kamerling 
uit Ethiopië uit eigen beweging aan Filippus: “Wat is ertegen dat ik ge-
doopt wordt?” (Hand 8:36). En zo zijn er meer voorbeelden van de gang-
bare praktijk, dat wie tot geloof kwam in Christus Jezus gedoopt werd. U 
kunt dus niet zeggen dat u gelooft en u daarom niet meer hoeft te laten 
dopen, of dat u zich heeft bekeerd en het dus niet meer nodig is om ge-
doopt te worden. Het is juist andersom: als u zegt te geloven en u be-
keerd te hebben, toont u dat vervolgens in een leven van gehoorzaam-
heid aan Gods wil; te beginnen met u te laten dopen. Want anders bent u 
als de degenen in de tijd van Jezus en de apostelen, die zich verzetten 
tegen de heilige Geest en voor zichzelf de raad van God verwierpen door 
zich niet te laten dopen (Lucas 7:30). En ongehoorzaamheid leidt tot ver-
oordeling in plaats van behoudenis (Marcus 16:16). 

Wat de vorm van de doop betreft, volsta ik er mee te zeggen dat volgens 
het Nieuwe Testament de doop volledige dompeling in water inhoudt, na 
belijdenis van geloof. Het Griekse woord dat met dopen is vertaald 
(baptizo) betekent geheel in iets dompelen. De symboliek van dit ritueel 
wordt op verschillende manieren uitgelegd: 
 als een begrafenis in water, om u deelgenoot te maken van de 

dood en de opstanding van Christus, zodat u opstaat tot een nieuw 
leven (Rom 6); 

 als een wedergeboorte uit water en Geest, waardoor u een zoon of 
dochter van God wordt (Joh 3:5,6); 

 als een bekleden met het kleed van Christus’ gerechtigheid, zodat 
uw zonden bedekt worden voor Gods heilig aangezicht wanneer u 
“Christus heeft aangedaan” (Gal 3:27). 

De zonden die u heeft gedaan zijn vergeven. U heeft erkend dat uw vroe-
gere werken geen waarde meer hebben. U begint een nieuw leven. Als 
een kind laat u zich, net als eertijds uw Leraar, verder onderwijzen in 
Gods wegen van gerechtigheid. 

Een uitgebreide uitleg van de betekenis van de doop in het proces van 
behoudenis, vindt u in ons boekje De doop. 
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4. Uzelf maakt de keuze

De methode van onderwijs 

De methode die de Leraar bij het onderwijs van zijn leerlingen toepast, is 
in sommige opzichten veranderd maar in hoofdlijnen dezelfde gebleven. 
Zoals we hebben gezien, hadden de twaalf persoonlijk omgang met 
Christus, die hen drie en een half jaar lang persoonlijk onderwees. Hij 
leerde hen bidden, waarschuwde hen tegen bepaalde dingen, beant-
woordde hun vragen, vertelde hun gelijkenissen, en gaf hun aanschou-
welijke lessen. “Ben Ik zolang bij u, Filippus, en kent u Mij niet?” (Joh 
14:9); “U bent het, die steeds bij Mij gebleven bent” (Luc 22:28); “Ik heb 
uw naam geopenbaard aan de mensen, die U Mij uit de wereld gegeven 
hebt” (Joh 17:6). En zo kon Johannes, vele jaren later, zijn eerste brief 
beginnen met de woorden: “Hetgeen was van den beginne, hetgeen wij 
gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze eigen ogen, het-
geen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het 
levende Woord ... verkondigen wij u” (1 Joh 1:1-3). Na Jezus’ hemelvaart 
was het ‘de heilige Geest’ die hun “alle dingen” leerde, door hun in herin-
nering te brengen wat Hij allemaal tot hen gesproken had, en de weg te 
wijzen “tot de volle waarheid” (Joh 16:13). In feite werd hiermee de aan-
wezigheid van Christus in de Geest bedoeld. Hij scherpte ook hun geeste-
lijk inzicht aan, en dreef hen aan de geschriften te schrijven van wat wij 
nu kennen als het Nieuwe Testament. Zo werden van het einde van de 
eerste eeuw af, toen de canon compleet was, deze Schriften, samen met 
het fundament waarop zij werden gebouwd, ons Oude Testament, het 
‘leerboek’ voor alle volgende generaties. 

Maar ondanks dat er met Jezus’ hemelvaart een eind is gekomen aan 
zijn zichtbare aanwezigheid en persoonlijke onderwijs, blijft zijn onderwijs 
inhoudelijk toch voor allen hetzelfde. “Als u in mijn woord blijft, bent u 
waarlijk discipelen van Mij en u zult de waarheid verstaan, en de waar-
heid zal u vrijmaken” (Joh 8:31), had Jezus tot de Joden gezegd. “Verlang 
als pasgeboren kinderen”, zei Petrus, “naar de redelijke, onvervalste 
melk, opdat u daardoor mag opwassen” (1 Pet 2:3). In de brief aan de 
Kolossenzen schreef Paulus: “Het woord van Christus wone rijkelijk in u, 
zodat u in alle wijsheid elkaar leert” (Kol 3:16). Net als de Hebreeën zou 
ook u niet tevreden moeten zijn met de eerste beginselen van het geloof, 
maar behoren te streven naar wat veel verder gaat, en u brengt tot vol-
maaktheid. Wij moeten “alle raad van God” in het Oude Testament bewa-
ren als een schat die aan de Joden was gegeven als hun opvoeder (Gr. 



 27

paedagogus, Gal 3:24), om hen te leiden tot hun ware Leraar: Christus. 
Wat zij hebben meegemaakt is “opgetekend ter waarschuwing voor ons, 
over wie het einde van de eeuwen gekomen is” (1 Kor 10:11). De ge-
schriften van het Oude en het Nieuwe Testament zijn bewaard, zodat zij u 
“wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus” (2 
Tim 3:15); “want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, 
maar, door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege 
gesproken” (2 Pet 1:21). Ware leerlingen van Christus weten dat de ge-
schriften van de Bijbel werden geschreven om “ons te onderrichten”. 

De noodzaak van het streven naar de volmaaktheid in Christus, geeft al 
aan dat het geen theoretisch maar praktisch onderwijs is dat Jezus zijn 
leerlingen gaf en geeft. “Indien u dit weet”, zei Hij nadat Hij de voeten 
van zijn discipelen had gewassen, “zalig bent u, als u het doet” (Joh 
13:17). De Efeziërs hadden Christus zó leren kennen, dat het een zicht-
baar effect op hun leven moest hebben, zodat zij de “oude mens” zou-
den afleggen en de “nieuwe mens” aandoen, “die naar de wil van God 
geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid” (Efez 4:20-24). 
Het is de weg van de liefde: “Hieraan zullen allen weten, dat u discipelen 
van Mij bent, indien u liefde hebt onder elkaar” (Joh 13:35). Het is de 
weg van het gebed: “Indien u in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, 
vraag wat u maar wilt, en het zal u geworden” (Joh 15:7). Zo leert u door 
in praktijk te brengen wat u weet en gelooft . 

De regels die de Leraar stelt 

Er zijn weinig regels waar u zich nauwgezet aan moet houden, omdat dit 
zowel te moeilijk als te gemakkelijk zou zijn. Te gemakkelijk vanwege de 
neiging ze ‘af te strepen’ als ‘gedaan’, met het gevoel grote vooruitgang 
geboekt te hebben. Te moeilijk vanwege de onmogelijkheid ze volledig te 
houden, wat een gevoel van falen met zich meebrengt – en dat ontmoe-
digt en deprimeert. De discipel van Jezus is geen slaaf, die vanwege zijn 
falen voortdurend in angst leeft voor straf. Nee, voor discipelen geldt die 
grote alomvattende wet van de vrijheid. Jezus vraagt u een leven van 
christelijke liefde te leiden, naar de maatstaven van zijn hemelse Vader. 
U kunt zich door de vrijheid laten misleiden, en vervallen tot een gemak-
kelijke, slappe levenswijze zonder enig doel, en “bij de zonde blijven op-
dat de genade toeneme”. Dit zou echter onredelijk zijn: “Immers, hoe 
zullen wij, die aan de zonde afgestorven zijn, daarin nog leven?” (Rom 
6:1,2). “De liefde van Christus dringt ons” (2 Kor 5:14). Het besef van 
zwakheid en de dankbare erkenning door “genade” gered te zullen wor-
den, maakt dat u – indien u een ware discipel wilt zijn – niet zegt: ‘Wat 
heeft het voor nut?’ maar: “Ik ben in staat alle dingen te doen in Hem, 
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die mij kracht geeft” (Flp 4:13). Jakobus wees erop dat, hoewel de wet 
van Christus de wet van de vrijheid is, het niettemin een wet is waarnaar 
u geoordeeld zult worden (Jak 2:12). Uw vrijheid is geen vrijbrief. Het is 
de vrijheid van de kinderen van God; een vrijheid om Zijn wil te doen; een 
vrijheid om zowel Hem als uw broeders en zusters in het geloof te die-
nen; een vrijheid om andere mensen het evangelie te vertellen, zodat zij 
(ook) behouden worden. 

Er is, na de doop, één andere instelling die Jezus u vraagt te houden: het 
vieren van een gedachtenismaal. Dat wil zeggen: brood breken en eten, 
en wijn drinken in herinnering aan het offer en de opstanding in heerlijk-
heid van onze afwezige Heer “totdat Hij komt”. Jezus vroeg de twaalf in 
de bovenzaal, op de avond voor zijn dood: “doe dit tot mijn gedachte-
nis” (Luc 22:19). 

Paulus schreef dat Christus hem had verteld van de instelling van deze 
maaltijd, waar hij zelf niet bij was geweest, en dat Hij bij de beker wijn 
had gezegd: “doe dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis” (1 Kor 
11:25). Dikwijls is niet één, twee of vier maal in het jaar. Het is goed dit 
tot een regelmaat in uw leven met de Heer te laten zijn, en u er niet door 
onbelangrijke dingen van te laten afhouden. Velen doen dit op iedere 
eerste dag van elke week, zoals het in de eerste eeuw gebruikelijk was. 
Uw leven van gemeenschap met de Heer en met andere discipelen is 
dan geheel rond deze eenvoudige handeling van een symbolische maal-
tijd geconcentreerd. Bereid u er op voor door in de Bijbel te lezen, te bid-
den en zelfonderzoek te doen. Bij de symbolische maaltijd deelt u met 
anderen uw dankbaarheid, belijdt u met hen uw gemeenschappelijk ge-
loof, brengt u samen dezelfde gebeden en woorden van dank en eer tot 
God, richt u zich met gebundelde krachten op hetzelfde doel, uitziende 
naar de vervulling van Gods plan in Zijn Zoon. 

Het einde 

Houd tijdens uw pelgrimsreis als discipel uw bestemming steeds voor 
ogen. Uw ‘leerstage’ zal duren tot de Leraar terugkomt, of totdat u vóór 
die tijd overlijdt. Jezus stelde het zo voor dat u dan ‘in slaap valt’. Uw le-
vensboek wordt dan gesloten tot de dag dat Hij u bij zijn terugkomst zal 
wekken uit de doodsslaap. Er is geen vakantie of snipperdag tijdens de 
‘leerstage’; want “Wie volhardt tot het einde, die zal behouden wor-
den” (Mat 10:22). U neemt het kruis van Christus dus dagelijks op en 
volgt Hem tot in het eeuwige leven in zijn Koninkrijk. 

Intussen beïnvloedt het bewustzijn van dit einde al uw daden en emoties. 
Bent u blijmoedig? Wat is er dan mooier dan dat uw vreugde voortkomt 
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uit de verwachting van de terugkomst van uw Meester. Een vreugde die 
nog groter zal worden als u op die dag al uw medediscipelen door Hem 
aangenomen zult zien: “Want wie is onze hoop of blijdschap of erekrans 
voor onze Heer Jezus bij zijn komst, wie anders dan u? Ja, u bent onze 
eer en blijdschap”, schreef Paulus (1 Tes 2:19). Voelt u zich gedrongen 
tot prediken? Dan doet u dit in antwoord op dezelfde soort opdracht als 
Paulus Timoteüs gaf: “Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Je-
zus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn ver-
schijning als op zijn koningschap: verkondig het woord” (2 Tim 4:1,2). 
Duurt het wachten op de komst van uw Heer zo lang? Evenals de land-
man, die wacht op de kostelijke vrucht van het land, hebt u dan toch ge-
duld (Jak 5:7). Is het, gezien uw levenswandel vóór uw doop, nodig een 
reiner leven te leiden? Dan is het raadzaam dat u ervoor zorgt dat u, “als 
Hij zal geopenbaard worden, vrijmoedigheid zult hebben en voor Hem 
niet beschaamd zult staan bij zijn komst” (1 Joh 2:28). 

Zo houdt voortaan in uw leven iedere activiteit verband met die toekom-
stige gebeurtenis, die het doel van alles is; het “totdat” altijd in uw ge-
dachten. “Zo dikwijls als” u het brood breekt en de wijn drinkt, verkondigt 
u “de dood van de Heer, totdat Hij komt” (1 Kor 11:26). U “velt geen oor-
deel vóór de tijd, dat de Heer komt, die ook wat in de duisternis verbor-
gen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen van de harten open-
baar maken” (1 Kor 4:5). Uw gebed is dat u “rein en onberispelijk mag 
zijn” “tegen de dag van Christus” (Flp 1:10). U strijdt “de goede strijd van 
het geloof”, proberend dit gebod “onbevlekt en onberispelijk” te handha-
ven “tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus” (1 Tim 6:14). U 
mag ervan overtuigd zijn, dat “Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit 
ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus” (Flp 1:6). 

De discipel in de wereld 

Tot die dag aanbreekt bent u een vreemdeling en bijwoner op aarde. U 
leeft, zoals uw Meester het uitdrukt, “in de wereld”; maar bent natuurlijk 
niet van de wereld. Voor een ware discipel betekent “de wereld” de sa-
menleving die buiten God om leeft. Waar de wereld naar streeft is niet 
uw doel, en de verwachtingen van de wereld zijn niet uw verwachtingen. 
Dit houdt in dat u niet actief deelneemt aan de instandhouding van de 
orde van deze wereld. Niet door het bepalen van haar politiek, of de uit-
voering in de regering ervan; niet in het leger of bij de politie – want een 
discipel van Jezus mag de wapens niet opnemen tegen andere mensen. 
Christus is uw ware Koning, en u bent burger van zijn Koninkrijk; en als 
zodanig bent u Hem de hoogste trouw verschuldigd. Maar op aarde bent 
u burger van dit land, en in die hoedanigheid gehoorzaamt u eenvoudig-
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weg het gebod van Jezus: “Geef dan de keizer wat van de keizer is, en 
God wat van God is” (Mat 22:21). U onderwerpt zich aan overheden en 
machten, gehoorzaamt menselijke instellingen om Gods wil, betaalt be-
lastingen, betaalt allen wat u hen verschuldigd bent, en brengt eerbetoon 
aan wie dat toekomt (Rom 13:1-7), zodat mag blijken dat u een goed en 
vreedzaam burger bent, die de wetten in acht neemt en geen aanstoot 
geeft. Waar echter de menselijke wetten in conflict komen met de godde-
lijke, volgt u standvastig het voorbeeld van Petrus; rustig duidelijk ma-
kend dat u God meer moet gehoorzamen dan mensen (Hand 4:19). 

Uw dagelijkse gebeden zijn in de eerste plaats gericht op de komst van 
het Koninkrijk op aarde, en dat Gods wil hier gedaan zal worden, net als 
nu in de hemel. Dan zal alle menselijke heerschappij ten einde komen, 
en kan uitgeroepen worden: “het koningschap over de wereld is geko-
men aan onze HERE en aan zijn Gezalfde” (Op 11:15). Daarbij mag u ook 
bidden dat alles zó mag worden dat u uw God in vrede en rust kunt aan-
bidden, zonder vrees voor de overheid of de mensen om u heen. Want 
net als de meeste mensen zult u verlangen naar vrede. Maar u verwacht 
de ware vrede, die komt van de enig mogelijke Bron en op de juiste voor-
waarden. De vage verwachtingen die vredesbeloften of internationale 
verdragen geven, hebben geen (blijvende) waarde; en daarom heeft het 
vertrouwen stellen “op edelen, op een mensenkind, bij wie geen heil 
is” (Ps 146:3), geen zin. Voor zover het van u afhangt, houdt u vrede met 
alle mensen (Rom 12:18). En indien zij het willen horen, vertelt u hun de 
boodschap van het lied van de engelen, dat alleen wanneer het uitgangs-
punt is: “Ere zij God in de hoge”, er echte “vrede op aarde” kan komen. 
“De vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn, de uitwerking van de ge-
rechtigheid rust en veiligheid tot in eeuwigheid” wanneer er “een koning 
zal regeren in gerechtigheid en vorsten zullen heersen naar het 
recht” (Jes 32:17,1). Uw verwachting is gericht op de “Vredevorst”, die de 
natiën zal leren “hun zwaarden tot ploegscharen” om te smeden “en hun 
speren tot snoeimessen” (Jes 2:4). Dus nuttig gereedschap te maken in 
plaats van oorlogstuig. 

Dit alles wil niet zeggen dat u intussen geen verantwoordelijkheidsgevoel 
hebt voor de uwen. U doet niet wat de gelovigen in Tessalonika deden, 
die hun dagelijks werk opgaven, ‘omdat de Heer toch elk ogenblik kon 
terugkomen’. Zij werden bemoeizuchtige nietsdoeners, die afhankelijk 
werden van de hulp van anderen. Maar de apostel Paulus berispte hen 
daarom, omdat zij niet het goede voorbeeld gaven aan hun medegelovi-
gen, en de buitenwereld er schande van sprak, zodat de gemeente en 
het geloof in opspraak kwamen. Maar u bent zich er niettemin sterk van 
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bewust, dat u hier “geen blijvende stad” hebt; en daarom zoekt u “de 
toekomstige”. De overtuiging dat u deel uitmaakt van “een rijk in de he-
melen” waaruit u ook “de Heer Jezus Christus als verlosser” verwacht, 
die uw “vernederd lichaam veranderen zal”, wanneer Hij door zijn kracht 
alle dingen aan zich zal onderwerpen (Flp 3:20,21), beïnvloedt de wijze 
waarop u al uw functies en taken in dit leven vervult. 

Uitziende naar de komst van de Meester in heerlijkheid moeten discipe-
len van Jezus waakzaam zijn, opdat Hij “niet, als Hij plotseling komt, ons 
slapende zal vinden”. Dit moedigt aan tot nuchterheid, aangezien Hij 
heeft gezegd op welke grond Hij het oordeel zal uitspreken: “het woord, 
dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen op de jongste dag” (Joh 
12:48). Meer nog: Jezus wijst op het gevaar dat zelfbewuste deugdzaam-
heid met zich meebrengt, en de nutteloosheid van een haastige voorbe-
reiding op het laatste moment. Bovendien overtuigen zijn hele leer en 
gedrag op aarde ervan, dat elke poging om iets voor zijn onderzoekend 
oog te verbergen tevergeefs zal zijn: “Alle dingen liggen open en ontbloot 
voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leg-
gen” (Heb 4:13). En al zijn woorden stemmen tot nederigheid als u naar 
het einde kijkt, en beseft dat niemand zijn goedkeuring verdient. Dat u, 
zelfs indien u alles had gedaan dat u moest doen, toch zou moeten er-
kennen een “onnutte slaaf” (Luc 17:10) te zijn, en dat u slechts door zijn 
genade uitgenodigd zult worden ‘de feestzaal’ binnen te gaan. Want u 
nodigt niet uzelf uit. Christus beoordeelt of u een ‘feestkleed’ aan hebt 
waarmee u binnengelaten kunt worden. Het kleed van de rechtvaardige 
daden van Christus. Het is in deze geest dat ware discipelen hun 
“behoudenis bewerken met vreze en beven, want God is het, die om zijn 
welbehagen, zowel het willen als het werken in u werkt” (Flp 2:12,13). De 
voorspraak, die uw Meester nu als Hogepriester voor u doet bij de Vader, 
geeft moed; want Hij is “in alle dingen op gelijke wijze als wij verzocht 
geweest, maar zonder te zondigen” en “kan meevoelen met onze zwak-
heden” (Heb 4:15). Zijn voorbeeld leidt u als discipel voort. Daar u beseft 
dat “gelijk Hij is, zijn ook wij in deze wereld”, probeert u, zoals Hij de 
twaalf vroeg Hem na te volgen, het kruis van Christus op u te nemen, de 
schande niet achtende, om de vreugde, die vóór u ligt (Heb 12:2). 

“Wat aarzelt u nog?” 

De weg die discipelen van Jezus moeten gaan is duidelijk, en niet moei-
lijk uit de Schrift te bewijzen. Maar toch valt het velen moeilijk de eerste 
stappen te zetten, om een ware discipel van Jezus te worden. Het ge-
beurt vaak dat heel oprechte mensen, die door het lezen van Gods 
Woord, en het luisteren naar een uitlegging daarvan door betrouwbare 
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mensen, de bevrijdende waarheid van het evangelie hebben leren ken-
nen, en daardoor weten wat zij zouden moeten doen, toch jarenlang aar-
zelen om er daadwerkelijk naar te handelen. Sommigen doen dat zelfs 
tot de dag van hun dood toe; en omdat die veelal onverwacht komt, over-
lijden de meesten van hen helaas zonder de stappen gedaan te hebben 
die hen konden behouden. Het is telkens weer in en intriest te horen van 
het overlijden van een bekende, die zo dichtbij was gekomen, en zich 
toch ver hield van de ware gemeenschap met Christus en zijn discipelen. 
Hetzelfde geldt als iemand de beslissing steeds maar uitstelt, en door 
ziekte zo aftakelt dat hij of zij geen beslissing meer kan nemen. 

Het probleem met het nemen van het besluit Jezus te volgen is niet 
nieuw. De Joodse wetgeleerde Nicodemus wist dat Jezus een “van God 
gekomen Leraar” was. Hij had goede redenen dit te geloven: “Niemand 
kan die tekenen doen, welke U doet, tenzij God met hem is” (Joh 3:2). Hij 
was zelfs bereid een beroep te doen op de vijanden van Jezus om Hem 
recht te doen: “Veroordeelt onze wet dan een mens, tenzij men zich eerst 
van hem op de hoogte gesteld heeft en kennis genomen van wat hij 
doet?” (Joh 7:51). En toch kwam Nicodemus in de nacht naar Jezus. Als 
een overste van de Joden en een “leraar van Israël” was hij eerlijk en 
oprecht ,en, tot op zekere hoogte, moedig; maar hij had nog een te ster-
ke binding met collega’s, die “in Hem geloofden, maar terwille van de 
Farizeeën kwamen zij er niet voor uit, om niet uit de synagoge te worden 
gebannen; want zij waren gesteld op de eer van de mensen, meer dan op 
de eer van God” (Joh 12:42,43). 

Ook Josef van Arimathea was “een goed en rechtvaardig man” (Luc 
23:50), een “aanzienlijk lid van de Raad”, die “het Koninkrijk van God 
verwachtte” (Mar 15:43). Hij had niet ingestemd met het besluit van de 
vijanden van Jezus, om Hem ter dood te veroordelen. Hij toonde moed 
ten opzichte van de Romeinen en zijn Joodse collega’s, want na de kruisi-
ging “waagde hij het naar Pilatus te gaan en het lichaam van Jezus te 
vragen”, dat hij met liefdevolle zorg in zijn eigen nieuwe graf begroef. Ook 
hij was “een discipel van Jezus, maar in het verborgen, uit vrees voor de 
Joden” (Joh 19:38). En dit zijn niet de enige gevallen die in de evangeliën 
worden vermeld. 

De eeuwen door heeft het besluit Jezus te volgen bij velen tot heftige 
conflicten geleid. Met als gevolg verscheurde gezinnen en families, ver-
banning uit de kerk, verlies van inkomen, lijden en dood in vervolging. Dit 
was echter geen verrassing voor hen, omdat de Heer er al voor gewaar-
schuwd had. Maar wie de waarheid kent, en uit angst voor de gevolgen 
blijft aarzelen, zal voortdurend innerlijk verscheurd zijn; want het besef 
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dat er een keuze gemaakt moet worden laat hem of haar niet meer los. 
Daarom is toch het beste de raad op te volgen die Paulus kreeg: “En nu, 
want aarzelt u nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen, onder 
aanroeping van zijn naam” (Hand 22:16). 

Aan de andere kant zouden zij voor wie de keuze gemakkelijk(er) is ge-
weest, begrip moeten tonen voor en medegevoel moeten hebben met 
hen die innerlijk verscheurd worden door banden van trouw en saamho-
righeid met hun omgeving. De verschillende stemmen die in hun leven 
klinken, trekken hen steeds weer in een andere richting. In plaats van 
kritiek te leveren of zich van hen af te keren, zouden discipelen die de 
strijd met goed gevolg hebben gestreden er goed aan doen voor hen te 
bidden, dat zij hun moeilijkheden mogen overwinnen, opdat zij ook de 
waarheid mogen ervaren van Jezus’ belofte: “Er is niemand, die huis of 
broeders of zusters of moeder of vader of kinderen of akkers heeft prijs-
gegeven om Mij en om het evangelie, of hij ontvangt honderdvoudig te-
rug: nu, in deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en kin-
deren en akkers, met vervolgingen, en in de toekomende eeuw het eeu-
wige leven” (Mar 10:29,30). 

Blijven bij de kerk of groep waar u nu bij behoort of niet? 

Voor velen is de belofte van vrede, die hun voor ogen wordt gesteld als zij 
zich maar geheel onderwerpen aan het kerkelijk gezag, aanlokkelijk. Het 
zou een einde maken aan hun twijfel, onzekerheid en vragen. Maar 
wordt hiermee niet het kritische verstand tot zwijgen gebracht? Dit is ech-
ter een bedrieglijke rust! In de bescherming van een ‘gezag dragende’ 
kerk mogen zij dan een schijnbare vrede vinden, maar zij schieten zeker 
te kort in vergelijking met het prijzenswaardige voorbeeld van de Joden 
van Berea, die “zich gunstig onderscheidden van die te Tessalonika, daar 
zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schrif-
ten nagingen, of deze dingen zo waren” (Hand 17:11). 

Anderen veronderstellen dat de grote meerderheid het niet bij het ver-
keerde eind kan hebben. Het ‘voordeel’ hiervan is, dat zij zich niet meer 
heen en weer geslingerd hoeven te voelen tussen hun persoonlijke ver-
antwoordelijkheid als christenen en de beslissing wie zij als medegelovi-
gen moeten beschouwen. Wie tot de massa behoort is “normaal”, er is 
niets vreemds aan zijn of haar godsdienst, en hij of zij bevindt zich in een 
gemakkelijke situatie. ‘Sekten’ zijn klein en dus ‘vreemd’, zelfs ‘eng’. 
Maar wie hiermee tevreden is, toont zich blind voor een duidelijke les die 
de geschiedenis leert, namelijk dat de meerderheid het meestal bij het 
verkeerde eind heeft. Belangrijker nog, het betekent een ontkenning van 
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de woorden van Jezus zelf, die hierover geen twijfel laten: “Niet een ie-
der, die tot Mij zegt: Heer, Heer, zal het Koninkrijk van de hemel binnen-
gaan, maar wie doet de wil van mijn Vader, die in de hemelen is. Velen 
zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heer, Heer, hebben wij niet in uw 
naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw 
naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u 
nooit gekend; ga weg van Mij, u werkers van de wetteloosheid” (Mat 7:21
-23). En let op: dit zijn geen verstokte zondaars, maar mensen die menen 
dat Jezus wel genoegen zal nemen met hun dienst voor Hem. 

Zijn sekten eng of gevaarlijk? 

Of een ‘sekte’ eng of gevaarlijk is, moet blijken uit wat de mensen die 
daarbij horen zeggen en doen. Wat het christelijk geloof betreft kan dat 
alleen getoetst worden aan de Bijbel. Oorspronkelijk werd er niets mee 
bedoeld waar een waarde oordeel aan verbonden was of werd. Het in de 
Bijbel gebruikte Griekse woord hairesis geeft een keuze, voorkeur aan. 
De keuze kan zichtbaar worden in het aansluiten bij een bepaalde groep, 
het met elkaar samenspannen, etc.. Het heeft niet op voorhand een ne-
gatieve bijklank, zoals het geval is in de omzetting van dit Griekse woord 
naar bijvoorbeeld het Engelse heresy, waarmee vooral ketterij wordt be-
doeld. In het Nieuwe Testament wordt het woord hairesis niet conse-
quent vertaald. Er wordt gesproken over de partij van de Farizeeën, maar 
de sekte van de christenen, en ketterijen die binnensluipen (terwijl het 
gaat om partijschappen – zie Galaten 5:20, waar dit als een zonde wordt 
beschouwd, en 1 Korintiërs 1:10 en verder). Voor Joden waren christe-
nen evenzeer een partij als de Farizeeën of Essenen. Christenen waren 
volgelingen van Jezus, zoals Paulus eerder van de farizese geleerde 
Gamaliël. Christenen hadden de kant van Jezus gekozen. De Romeinen 
vertaalden hairesis met secta, dat weg, pad, richting betekent. Dit woord 
komt van het werkwoord sequi, dat (na)volgen, zich aansluiten bij, zich 
houden aan betekent. Voor het Romeins gezag waren Farizeeën, Es-
senen en Christenen dus ‘sekten’, in dezelfde betekenis als die voor Grie-
ken en Joden. Stadhouder Felix zal dus goed begrepen hebben wat Pau-
lus bedoelde, toen hij zei (misschien wel in het Latijn): “Maar dit erken ik 
voor u, dat ik naar die weg (Grieks: hodos), die zij een sekte (Grieks hai-
resis) noemen …” (Hand 24:14). ‘De weg’ is de normale aanduiding voor 
wat de christenen aanhingen (Hand 9:2, 19:9,23, 22:4, 24:22). 

Staan voor de Waarheid 

Al in de eerste eeuw na Christus werd een heftige geloofsstrijd gevoerd 
tussen ware en valse leer. Het hoeft u niet te verbazen dat, zodra de in-
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vloed van de apostelen na hun dood was verdwenen, de leer hoe langer 
hoe meer aan zuiverheid inboette. Om te komen tot de waarheid die red-
ding brengt, is het altijd noodzakelijk geweest tot de bron terug te gaan; 
en door de eeuwen heen heeft een kleine rest getrouwen ernstig gepro-
beerd om met niets minder tevreden te zijn. Paulus had de discipelen in 
Efeze gewaarschuwd voor het dreigende gevaar: “Zelf weet ik, dat na 
mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde 
niet zullen sparen; en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die 
verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trek-
ken” (Hand 20:29,30). Petrus had dezelfde ontwikkeling voorzegd: 
“Onder u zullen valse leraars komen, die verderfelijke ketterijen zullen 
doen binnensluipen ... velen zullen hun losbandigheden navolgen” (2 Pet 
2:1,2). En vóór de terugkomst van Christus zal deze afvalligheid zich wijd 
en zijd verspreid hebben: “Eerst moet de afval komen en de mens van de 
wetteloosheid zich openbaren, de zoon van het verderf, de tegenstander, 
die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij 
zich in de tempel van God zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god 
is – diens komst is naar de werking van de satan met allerlei krachten, 
tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerech-
tigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid 
niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden wor-
den” (2 Tes 2:3-10). Dit is een zeer ernstige waarschuwing, die moet lei-
den tot wat van discipelen van Jezus wordt verwacht: “Toets alles en be-
houd het goede” (1 Tes 5:21). Als u dit heeft gedaan, hoort u daar thuis 
waar Gods waarheid wordt aangenomen als het fundament voor de ge-
meenschap; waar de oorspronkelijke christelijke leer zuiver is gebleven; 
waar alle leden gemeenschappelijke gedragsregels hebben, zonder dis-
cussie over het te volgen pad en de fundamentele leer. 

Gezien de menselijke natuur zullen de leden van zo’n gemeente niet al-
tijd de allerhoogste maatstaven naleven. In zulke gevallen heeft de ge-
meente dan een verantwoordelijkheid, door degenen die afdwalen van 
de waarheid rekenschap te vragen: “Neem geen deel aan de onvruchtba-
re werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer” (Efez 5:1). En 
voor wie niet wil terugkeren van een dwaalweg geldt: “Wij bevelen u, 
broeders, in de naam van de Heer Jezus Christus, dat u zich onttrekt aan 
elke broeder, die zich ongeregeld gedraagt, in strijd met de overlevering, 
die u van ons ontvangen hebt” (2 Tes 3:6). Maar op grond van berouw en 
bekering kan hij of zij weer in de gemeente worden opgenomen – als er 
tenminste geen sprake is van wat “zonde tegen de heilige Geest” wordt 
genoemd, waarmee het in woord en daad ontkennen van Gods aanwezig-
heid en werkzaamheid wordt bedoeld. 
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Wanneer het gaat om een verschil van mening aangaande de grondsla-
gen van het geloof, moet zorgvuldig worden gehandeld. Zonder eenheid 
kan geen enkele onderneming slagen; en zo kan bij onderlinge strijd de 
Geest geen vruchten voortbrengen. Natuurlijk lag het probleem aan het 
eind van de eerste eeuw anders dan nu. Toen bleef het grootste deel van 
de gemeente, waar ze zich ook bevond, nog trouw aan de leer zoals zij 
die had ontvangen, zodat haar taak duidelijk omlijnd was. “Een mens, die 
scheuring maakt, moet u, na hem een en andermaal terechtgewezen te 
hebben, afwijzen” (Tit 3:10), was de raad die Paulus gaf aan Titus, die de 
taak had de christengemeente op Kreta te organiseren. Tegenwoordig is 
het probleem juist het tegenovergestelde: de gemeente is verscheurd 
door verschillen in opvatting over de leer en de wijze waarop gelovigen 
leven. De vraag is dan ook: ‘waar is de waarheid van de Schriften de 
maatstaf’. Daarom is het nu de plicht van de zich christen noemende 
enkeling, zich juist af te scheiden van een gemeente die zich van de 
waarheid heeft afgekeerd, ook al zou dat scheuring van die gemeente 
betekenen. Als die scheuring maar tot doel heeft dat ten minste sommi-
gen terugkeren tot de waarheid. Het resultaat blijft hetzelfde: “Een ieder, 
die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet; wie in 
de leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon. Indien iemand tot u 
komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis en heet hem 
niet welkom. Want wie hem welkom heet, heeft deel aan zijn boze wer-
ken [het slechte dat hij doet]” (2 Joh 9-11). 

De grondslagen van christelijke gemeenschap 

Met andere woorden, wat de Bijbel leert over gemeenschap met Christus, 
en met degenen die Hem toebehoren, zijn duidelijke principes die disci-
pelen in acht moeten nemen. De juiste manier om ze in bepaalde geval-
len in praktijk te brengen is vaak minder duidelijk, gezien de zwakheid 
van de afzonderlijke leden van het Lichaam (de gemeente van Christus) 
en de noodzaak om nederigheid en vergevensgezindheid te tonen. De 
roeping tot discipelschap is altijd een oproep geweest om zich af te 
scheiden. Dat gold voor de Joden wat betreft hun stelsel van wetten en 
overleveringen, waardoor zij meenden rechtvaardig te zijn; dat gold voor 
de Grieken en Romeinen wat hun stelsel van goden en keizerverering 
betreft; en dat geldt voor ‘christenen’ wat betreft hun verwaterde, zelfge-
noegzame, en vaak anderen veroordelende godsdienst. Wie hieraan ge-
hoor geeft wordt lid van de gemeente, de broeder- en zusterschap van 
wie “uitgeroepen” werden. Dit was het doel van de prediking van de 
apostelen, zoals Jakobus zei: “hoe God van meet aan erop bedacht ge-
weest is een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen” (Hand 
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15:14). Paulus kon God ervoor danken dat mensen het evangelie hoor-
den en zich in gehoorzaamheid lieten dopen: “Maar God zij dank: u was 
slaven van de zonde, maar u bent van harte gehoorzaam geworden aan 
die vorm van onderricht, die u is overgeleverd” (Rom 6:17). 

Deze daad van gehoorzaamheid is in de eerste plaats een persoonlijke 
daad, die u aan God Zelf verschuldigd bent. In de tweede plaats verbindt 
deze daad u aan allen die, over de gehele wereld verspreid en door alle 
tijden heen, op dezelfde wijze hun geloof in de Heer Jezus tot uitdrukking 
brengen en hebben gebracht. Tussen hen allen bestaat een gemeen-
schapsband, die totaal niet afhangt van nationaliteit of andere banden 
tussen mensen. De grondslag en de voorwaarde hiervoor zijn nu nog de-
zelfde als in de eerste eeuw: “zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten 
zich dopen ... En zij bleven volharden bij het onderwijs van de apostelen 
en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden” (Hand 
2:41-43). Het is dus eigenlijk heel eenvoudig: Om in die gemeenschap te 
blijven, blijft u trouw aan de leer van de apostelen en wandelt u “in het 
licht”. Dit houdt in dat u al uw gedachten, woorden en daden onderwerpt 
aan het onderzoek van Christus. “Indien wij in het licht wandelen, gelijk 
Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van 
Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde” (1 Joh 1:7). Dit is zonder twij-
fel het hoogtepunt van wat de Bijbel zegt over de gemeenschap van disci-
pelen: dat het licht de onontbeerlijke voorwaarde ervan is – het licht van 
het goddelijke bevel, dat geheel uw gedrag onderzoekt en u steeds weer 
terugvoert tot de weg naar het eeuwig leven. Niemand mag proberen de-
ze voorwaarde ruimer te maken: “er is “één lichaam en één Geest, gelijk 
u ook geroepen bent in de ene hoop van uw roeping, één Heer, één ge-
loof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door 
allen en in allen” (Efez 4:4-6). 

Als u gehoor geeft aan de uitnodiging van Christus, en deze gemeen-
schap met Hem leert kennen, zult u voortdurend waakzaam moeten zijn, 
opdat de overlevering van de apostelen niet wordt verwaarloosd of over-
woekerd door toevoegingen van mensen, of een lege vorm wordt waar-
van wij de “kracht verloochenen” (2 Tim 3:5). Niet alleen moeten ver-
dichtsels – dat zijn menselijke bedenksels, fantasieën – worden verme-
den, maar de goddelijke waarheid moet met toewijding als een schat be-
waard worden, met de overtuiging dat een juist inzicht op zichzelf niet 
voldoende is. U probeert niet alleen “rechte voren” te trekken “bij het 
brengen van het woord van de waarheid” (2 Tim 2:15), maar ook te bid-
den voor de genade “de rechte weg” te bewandelen “naar de waarheid 
van het evangelie” (Gal 2:14). 
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Laat het zó mogen zijn dat, als u – evenals Petrus in de vroege uren van 
de eerste Goede Vrijdag – vóór Christus’ wederkomst wordt gevraagd: “u 
behoort toch ook niet tot zijn discipelen?”, u uw twijfels overwonnen mag 
hebben en – u verheugend in uw verbondenheid met Hem en al zijn an-
dere discipelen – in staat mag zijn nederig, u van uw zwakheden bewust, 
maar met grote vreugde en dankbaarheid, te antwoorden: ‘Door Gods 
genade: ja, ik ben een discipel van Christus!’ 
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De vernieuwende kracht 
van discipelschap

Dennis Gillett 

bewerking Arthur Hale en Jan Koert Davids 

De vrucht van de Geest is 
liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, 

goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 

(Galaten 5:22) 

Deel 2 
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1 Word hervormd door de
   vernieuwing van uw denken

Een nieuwe levenswijze 

Van wie Hem als Heer en Heiland gelooft, verwacht Christus Jezus disci-
pelschap. Het doel hiervan is het leren van een nieuwe levenswijze. In 
deze proeftijd komen uit dagelijkse toewijding aan de wil van de verhoog-
de Heer in de hemel een verandering van gezindheid, belangstelling, le-
vensidealen en verlangens voort. Bij de wederkomst van Christus zal de-
ze innerlijke verandering van karakter bekroond worden met een veran-
dering van lichaam. De apostel Paulus spoorde zijn medegelovigen in 
Rome aan, ernst te maken met deze toewijding aan de Heer: “Ik vermaan 
u dan, broeders, met een beroep op de barmhartigheden van God, dat u 
uw lichamen stelt tot een levend, heilig en God welgevallig offer: dit is uw 
redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld” (Rom 
12:1,2). Echt discipelschap, verandert uw leven radicaal en geeft uw 
energie en streven een heel andere richting. 

Saulus van Tarsus is hiervan het voorbeeld bij uitstek: van hater en ver-
volger van Christus en zijn volgelingen werd hij een broeder, die werd ge-
motiveerd door Gods liefde, en een apostel. De kracht die hij gebruikte 
om Christus te vervloeken, kreeg een andere richting, en Saulus – die 
later Paulus werd genoemd – kroonde Hem tot de Koning van zijn leven. 
Over enkele gelovigen in Korinte schreef hij: “En sommigen van u zijn dat 
geweest – wat dat was staat in 1 Korintiërs 6:10 – Maar u hebt u laten 
afwassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd door de 
naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze God” (1 Kor 
6:11). Dit is de vernieuwende kracht van discipelschap – de centrale 
kracht van de roeping, die actief is om de hervorming te bewerkstelligen. 

De macht van het ‘ik’ 

Waarschijnlijk erkennen de meeste discipelen van Jezus wel, dat de 
grootste belemmering voor hun hervorming de macht van het ‘ik’ is. Dit 
legt de Geest aan banden, en laat goede voornemens uitlopen op doffe 
teleurstellingen. Paulus begreep dit: “Waar ik een afkeer van heb, dat 
doe ik” (Rom 7:15). Dit is wel de droevigste bekentenis in de Bijbel. Een 
hoge doelstelling, zonder de kracht om deze te verwezenlijken; een goe-
de bedoeling, die uit onmacht niet wordt waargemaakt. Het geweten mag 
dan in gebreke blijven, maar het weet waarin de moeilijkheid ligt. Soms 
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worden mensen gek van angst of verdriet over hun onontkoombare fa-
len. De psycholoog vindt de oorzaak hiervan in factoren als erfelijkheid 
en de omgeving waarin wij opgroeien en leven. Verklaringen die niet zon-
der betekenis zijn; maar de werkelijke moeilijkheid gaat veel dieper dan 
de omstandigheden, hetzij van geboorte, hetzij van de omgeving. 

Op de een of andere manier weten we in het diepst van ons hart dat het 
niet ‘in de sterren staat geschreven’, maar aan onszelf ligt dat we 
‘mislukkelingen’ zijn. Het ‘ik’ dat de slaaf van Christus had moeten zijn, is 
onze meester. Valse argumenten kunnen hier geen verandering in bren-
gen. Geen bleekmiddel kan ‘het zwarte’ in ons wit maken. Met geen won-
dermiddel is onze kwaal te genezen. Zelfkwelling brengt geen genezing. 
Geknoei is geen antwoord. Uiterste stiptheid reinigt het hart niet. Uiterlij-
ke bijstelling is slechts een lapmiddel. Een kortere weg brengt ons niet 
tot het gewenste doel. Er zijn mensen die de overwinning najagen door 
aan liefdadigheid te doen. Geven is een gezegende genade, die deel uit-
maakt van de vernieuwende kracht van discipelschap, maar wij kunnen 
met vrijgevigheid niet goedmaken wat we aan geestelijke kracht missen. 

Om tot de kern te komen, luisteren we naar de woorden van de Koning: 
“Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme 
dagelijks zijn kruis op en volge Mij” (Luc 9:23). Dit is fundamenteel – het 
verslag zegt dat Hij dit “tot allen” zei. Er zijn dus drie noodzakelijke din-
gen: 1. onszelf verloochenen, 2. het kruis opnemen en 3. Christus vol-
gen. Van deze drie draait het allemaal om de laatste. U kunt het eens zijn 
met de boodschap, zonder te volgen; u kunt de boodschap begrijpen en 
doorvertellen, zonder te volgen; u kunt u uitputten in drukke werkzaam-
heden voor de kerk en de naaste, zonder te volgen. 

Om Hem te kunnen volgen, noemt Jezus die twee andere genoemde din-
gen. Centraal staat daarin de verloochening van het ‘ik’, van uzelf. Zelf-
verloochening betreft het innerlijk. Dagelijks het kruis opnemen is wat 
uiterlijk zichtbaar wordt van uw innerlijke toestand, het bewijs van zelf-
verloochening. Door erover te praten bereikt u het niet, net zo min overi-
gens door erover te schrijven. 

Het gebruik van het woord ‘dagelijks’ benadrukt dat het om praktische 
realiteit gaat, niet om theorie: iedere nieuwe omstandigheid tegemoet 
treden; iedere belemmering dapper onder ogen zien; iedere nieuwe gele-
genheid blijmoedig aangrijpen. Het betekent de Meester onbeperkt toe-
gang verlenen tot iedere kamer van uw hart, en vooral die donkere hoe-
ken daarin. Als u aan die mogelijkheid denkt, voelt u zich misschien be-
schaamd, maar tegelijkertijd kan het u goed doen. 
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Het opnemen van het kruis is echter niet iets dat vastgelegd, onverander-
lijk is. Wat zichzelf verloochenen betekent, kan aan verschillende perso-
nen, op verschillende tijden, verschillende eisen stellen. Soms houdt dit 
voor een jonger persoon iets anders in dan voor een ouder iemand. De 
principes blijven dezelfde, maar de toepassing kan van geval tot geval 
verschillen. Wat ons kruis dragen inhoudt, is niet in vaste regels te om-
schrijven, maar hangt van persoonlijke omstandigheden af. Het is uw 
kruis dat u moet opnemen, niet dat van uw naaste. Het is waar, en het is 
prachtig dat u hen mag helpen bij het dragen van hun kruis, zoals Simon 
voor Christus deed; maar uiteindelijk is voor elk mens het kruis dat hij 
moet dragen zijn eigen kruis. Het is ook niet dat van Christus, want Hij 
heeft het zijne eens voor altijd gedragen, zodat u het uwe – zoals Chris-
tus dat u oplegt – kunt dragen, zonder te struikelen.  

Heel vaak moet de strijd worden gestreden op het terrein van één be-
paalde eis. Evenals dit het geval was voor de rijke jongeling: “Eén ding 
ontbreekt u” (Mar 10:21). De vernieuwende kracht van discipelschap 
dwingt de discipel dat ene onder ogen te zien. Zonder dat is er geen her-
vorming. Als de aanneming van Christus voorop staat, dan dienen alle 
andere zaken naar de achtergrond te worden geschoven. 

De ware motivatie 

De lijst van prioriteiten dient radicaal opnieuw te worden opgesteld. Als 
deze woorden streng lijken, ze zijn toch niet zo streng als de woorden van 
Christus Zelf: “Zo zal dus niemand van u, die niet afstand doet van al wat 
hij heeft, mijn discipel kunnen zijn” (Luc 14:33). De voorwaarden zijn zo 
streng, dat u er alleen met succes aan kunt voldoen als het met uw moti-
vatie goed zit. Daarom moet u uw beweegredenen nauwkeurig uitzoeken. 
Zijn ze louter gericht op uzelf? Wilt u er iemand anders mee behagen? 
Wilt u trouw blijven aan een bepaalde instelling of groep? Hebt u een re-
putatie hoog te houden? Geen van deze beweegredenen voldoet. Het 
klinkt misschien afgezaagd, maar het is waar – zelfbeheersing bereikt u 
door de Meester tot Heer en Koning in uw leven te kronen. Dat betekent 
dat u alles om Zijnentwil doet. Dat is de ware motivatie. Hierdoor kwam 
Paulus ertoe te schrijven: “Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef 
ik” (Gal 2:20). 

De meeste discipelen van Jezus kennen één speciale verzoeking. Deze 
zou kunnen worden omschreven als het verlangen om zó met het begrip 
van discipelschap te manipuleren, dat we de dingen die verworpen moe-
ten worden zouden kunnen behouden, doorgaan met een manier van 
leven die veranderd zou moeten worden, de verbintenissen die verbro-
ken dienen te worden in stand houden. 
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Echt discipelschap moedigt niet aan tot toneelspelen. De wereld mag 
dan een toneel zijn, maar discipelen van Jezus zijn geen spelers. Het ge-
vaar van het zien van films en toneelstukken is, dat velen hun toevlucht 
nemen tot een fantasiewereld, een schijnwereld. De wereld mag dan in 
een waan leven, maar volgelingen van Jezus hebben te maken met de 
(vaak harde) werkelijkheid. De eisen die Christus stelt zijn streng, en la-
ten geen compromis en verwaarlozing toe: ze zijn stellig en verplichtend. 
Paulus zei: “Word hervormd door de vernieuwing van uw denken” (Rom 
12:2). Nieuwe inzichten moeten leiden tot een nieuwe gezindheid, waar-
uit een andere manier van leven voortvloeit. Het is niet genoeg om nieu-
we lappen op de oude ‘kledingstukken’ van ons vroegere leven te naai-
en. Een nieuw begin is nodig. Vandaar het gebruik van de uitdrukking 
‘vernieuwende kracht’ – de dominerende kracht die creatief is in haar 
uitwerking. Het proces waar we het over hebben is geen zaak van repare-
ren. Het is geen cursus etaleren. Het is niet van een slechte toestand het 
beste maken. Het is niet slechts een middel tot ontsnapping. Het is geen 
middel om u in staat te stellen te verdragen wat niet genezen kan wor-
den. Discipelschap is iets nieuws, een nieuw leven dat is gefundeerd op 
een nieuw verbond. De roeping is uiteindelijk deel te mogen hebben aan 
‘een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont’ (zie 
2 Pet 3:13). Het oude is voorbijgegaan – het nieuwe is gekomen. Zoals 
Paulus zegt, is de christen van nationaliteit veranderd: “Wij zijn burgers 
van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als 
verlosser verwachten” (Flp 3:20). Discipelschap heeft te maken met een 
nieuwe mens, die door God is geschapen in heiligheid en waarheid. 

De nieuwe mens 

“Volg Mij”, zei de Koning. Een oproep zo eenvoudig, dat ieder kind die 
begrijpt. De betekenis is zo subliem, dat geen wijsgeer, hoe knap ook, de 
oneindige betekenis van de vernieuwende kracht ervan volledig kan be-
seffen en beredeneren. Het betekent geen ellende – het is een vreugde. 
Het is geen twijfel – het is overtuiging. Het is geen vrees – het is geze-
gende zekerheid. Discipelen zijn slaven, maar ook vrienden die de wil van 
hun Meester kennen. Zij slepen zich niet met tegenzin voort, in de hoop 
dat hun ellende uiteindelijk een beloning zal opleveren. Zij volgen de 
Heer met blijdschap omwille van de liefde, in het vertrouwen dat, omdat 
Hij leeft, ook zij zullen leven. De vernieuwende kracht van discipelschap 
– de hervorming – raakt ieder aspect van het leven: roeping, overtuiging, 
vertrouwen, overgave, reinheid, vrede, gebed, dienstbetoon. In de volgen-
de hoofdstukken zullen we deze en ook andere dingen in de voortgaande 
openbaring van het proces bekijken. 
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2. Die ons behouden heeft en ge-
roepen met een heilige roeping

Gods roeping van mensen 

Dat God mensen tot de waarheid roept, daarover bestaat geen twijfel. 
Het getuigenis is overduidelijk. De Heer Jezus zei: “Niemand kan tot Mij 
komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke” (Joh 6:44). 
De apostel Paulus schreef over de God “die u roept tot zijn eigen Konink-
rijk en heerlijkheid” (1 Tes 2:12); en in een andere brief: “God is getrouw, 
door wie u geroepen bent” (1 Kor 1:9). De apostel Petrus sprak over God 
“die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht” (1 Pet 
2:9). De schrijver van de Hebreeënbrief schreef over zijn broeders in het 
geloof als “deelgenoten van de hemelse roeping” (Heb 3:1). Jakobus zei: 
“Heeft God niet de armen naar de wereld uitverkoren om rijk te zijn in het 
geloof?” (Jak 2:5). Judas schreef zijn brief “aan de geroepenen, die in 
God, de Vader, geliefd en voor Jezus Christus bewaard zijn” (Judas 1). 

De roeping begint wanneer het evangelie is gehoord en begrepen. Dit 
betekent, dat wie tot bekering komt in de eerste plaats zijn of haar ant-
woord geeft op de dringende oproep van God in Zijn Woord. Uiteraard 
neemt God het initiatief. De uitnodiging moet aan het antwoord vooraf-
gaan. Geloof is de reactie op de openbaring van de waarheid, maar de 
waarheid komt van God. Dus God roept – de mens antwoordt. Zo opge-
vat, zal ongetwijfeld iedereen het erover eens zijn dat God mensen tot 
geloof en behoudenis roept. 

De opvattingen lopen echter uiteen als het gaat over de methode die  
God gebruikt om mensen te roepen, door hen met Zijn uitnodiging te con-
fronteren. Ruwweg zijn hierover twee opvattingen: 
1. De ‘individuele selectiemethode’. Hierbij moeten wij ons voorstellen 
dat God Zijn vinger richt op uitverkoren personen, en in feite zegt: “Ik 
roep u, en u, en u”; vervolgens regelt Hij de omstandigheden zo, dat zij 
met het evangelie geconfronteerd worden. 
2. De ‘algemene predikingsmethode’. Deze houdt in dat het evangelie 
gepredikt wordt door Gods getuigen, en dat een ieder die het hoort en 
verstaat geroepen is. 

Uitverkoren werktuigen 

Laten we eens kijken naar de individuele selectie. God riep Noach om de 
ark te bouwen. Hij riep Abraham om Chaldea te verlaten en naar Kanaän 
te gaan. Jezus riep ieder van zijn twaalf meest nabije leerlingen persoon-
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lijk. Hetzelfde kan worden gezegd van Saulus van Tarsus; en misschien 
wilt u hier de Romeinse centurio Cornelius nog aan toevoegen, evenals 
de kamerling uit Ethiopië, de purperverkoopster Lydia uit Thyatira en de 
gevangenbewaarder van Filippi. Er wordt wel beweerd dat enkelen van 
hen persoonlijk en op bijzondere wijze werden geroepen, omdat hun spe-
ciaal werk werd opgedragen. Met andere woorden: hun roeping was niet 
alleen een roeping tot behoudenis, maar ook een uitverkiezing tot dienst-
verlening, en daarom was die persoonlijk. In bepaalde gevallen is er een 
duidelijk bewijs dat dit zo was. In de heilsgeschiedenis komen inderdaad 
leerzame voorbeelden voor van mensen die geroepen werden om een 
bepaalde dienst te verrichten. 

Zo werd Noach geroepen om te getuigen van het einde van de toenmali-
ge wereld, door Gods oordeel te prediken, en in geloof een ark te bouwen 
toen nog niets wees op het naderende einde. Abraham werd geroepen 
om zijn veilig en welvarend bestaan in de stad Ur op te geven, en op weg 
te gaan naar een onbekende bestemming. De apostelen worden getui-
gen genoemd, die God tevoren gekozen had. Paulus wordt een 
“uitverkoren werktuig” genoemd, om Christus’ “naam te brengen voor 
heidenen en koningen en de kinderen van Israël”. Wat de andere ge-
noemden betreft, is er geen Bijbels bewijs voor een uitverkiezing tot een 
bepaalde dienst; maar het kan best zijn dat zij bijzondere gevallen waren. 
Wat Cornelius betreft is het mogelijk dat hij anderen vertegenwoordigde, 
omdat door middel van hem de deur van Gods Koninkrijk werd geopend 
voor de heidenen – hij was immers de eerste uit de niet-Joden die werd 
gedoopt met de heilige Geest. Veronderstellend kunnen we zeggen dat 
de kamerling uit Ethiopië werd gekozen om de eerste prediker van het 
evangelie onder zijn landgenoten te worden. Lydia moest misschien va-
ker gastvrijheid bieden aan hen die het Woord van God verkondigden. Er 
is niets bekend over de gevangenbewaarder van Filippi na zijn bekering – 
maar hij is een opmerkelijk man. Het ene uur lijkt hij hard en wreed te 
zijn, en het volgende moment wast hij de striemen van zijn gegeselde 
gevangenen. We weten niet wat God, behalve dat hij behouden zou wor-
den, met hem voor had. Wel kunnen we zeggen dat zijn bekering heel 
indrukwekkend is: een aardbeving, het evangelie in een lied, en daarna 
de prediking van het Woord tot hem persoonlijk. 

Zij die uitgaan van de algemene predikingsmethode zullen wijzen op de 
grote groep Joden die de prediking van Petrus hoorden, en tot wie hij zei: 
“Bekeer u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus 
Christus” (Hand 2:38). Diezelfde dag kwamen drieduizend van hen tot 
bekering. Spoedig hierna werden er door de prediking nog duizenden 
anderen toegevoegd aan de gemeenschap van de verlosten. Handelin-
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gen 8 geeft een verslag van de grote predikingscampagne onder de Sa-
maritanen. Hier wordt verteld dat Filippus hun de Christus predikte, en 
dat de scharen als één man vasthielden aan wat hij zei. Er moet sprake 
zijn geweest van een groot aantal mensen, want de ‘verslaggever’ rap-
porteerde de apostelen in Jeruzalem dat “Samaria het woord van God 
had aanvaard” (vs. 14). Dit vonden de apostelen opmerkelijk genoeg om 
Petrus en Johannes daarheen te zenden. In Handelingen 14 staat dat in 
Antiochië, Iconium en andere steden grote aantallen mensen bijeenkwa-
men om het Woord van God te horen; en Paulus sprak hen toe alsof een 
ieder het recht had te horen en te geloven – niemand werd uitgesloten. 

Gods voorkennis 

In de gelijkenis van de zaaier wordt het zaad in alle richtingen verspreid, 
en het valt op verschillende soorten bodem met verschillend resultaat. In 
die van het sleepnet wordt een net in de zee geworpen om allerlei soor-
ten vis te vangen. In Openbaring vinden we, nadat in de voorgaande 
hoofdstukken is getoond dat God doet wat Hij eeuwenlang heeft beloofd: 
“... en wie wil, neme het levende water om niet” (22:17). De Heer Jezus 
zei, in verband met de intentie waarmee iemand luistert naar het evange-
lie: “indien iemand Gods wil doen wil, zal hij van deze leer weten, of zij 
van God komt ...” (Joh 7:17). De apostel Petrus zei dat God niet treuzelt 
met het nakomen van Zijn beloften, en we juist dankbaar moeten zijn 
voor Zijn geduld: “... daar God niet wil, dat sommigen verloren gaan, 
maar dat allen tot bekering komen” (2 Pet 3:9). In Handelingen 10 er-
kent de verwonderde Petrus: “onder elk volk is wie God vereert en ge-
rechtigheid werkt, Hem welgevallig” (vs. 35). Aan deze erkenning gaat de 
verklaring vooraf, dat er bij God geen aanneming van de persoon is. Uit 
deze passages kunnen we opmaken dat iedereen mag komen, en nie-
mand wordt uitgesloten als hij of zij Gods voorwaarden aanvaardt. 

Natuurlijk zijn er moeilijkheden. Romeinen 8:29, bijvoorbeeld: “Want die 
Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormig-
heid aan het beeld van zijn Zoon, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn 
onder vele broederen.” Hier zijn de woorden die het verst teruggaan 
“tevoren gekend”. De woorden “tevoren bestemd” slaan op Gods actie 
als gevolg van de voorkennis. Die actie is door God ondernomen, opdat 
degenen die Hij tevoren kende in staat zouden zijn gelijkvormig te wor-
den aan het beeld van Zijn Zoon. Merk op dat Gods voorbestemming het 
karakter van een mens op het oog heeft. Het is geen aantasting van de 
menselijke wil, maar stelt de menselijke wil in staat zodanig te worden 
beïnvloed, dat het karakter gelijkvormig kan worden aan het beeld van 
Zijn Zoon. Dit moet werkelijkheid worden in hen die Hij tevoren kende. 
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Wie zijn zij? De hele leer van de Bijbel zegt ons dat het degenen zijn die 
geloven, tot overgave komen en gehoorzaam zijn. Het voornaamste be-
zwaar is, dat het feit van Gods voorkennis een noodzaak lijkt te creëren 
inzake de menselijke wil. Er wordt gezegd dat indien God tevoren kennis 
heeft, de vrije wil van de mens wordt uitgeschakeld. Dat is niet zo. God is 
almachtig. Hij kan doen zoals het Hem behaagt, en Hij heeft aan de 
mens een vrije wil gegeven. 

De vrije wil van de mens 

Bij de schepping van de mens beperkte God Zich in één ding, maar met 
betrekking tot iets anders beperkte Hij Zich in geen enkel opzicht. Dat wil 
zeggen: Hij beperkte Zich aangaande de vrije wil van de mens – Hij kon 
hem dwingen, maar wilde dat niet. Hij wenste hem de vrije keus te laten. 
Tegelijkertijd, echter, behield Hij Zijn macht van voorkennis – Hij beperk-
te Zich niet in de kennis in welke richting de mensen hun vrije wil zouden 
uitoefenen. Dit betekent dat God, omdat Hij geen beperkingen heeft, Zich 
beperkingen kan opleggen zoals en wanneer Hij dit verlangt. Hij kan 
‘tevoren kennen’ zonder mensen tegen hun wil te dwingen te doen wat 
Hij wil. God bepaalt tevoren dat zij, indien zij de zijnen zullen worden, aan 
het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig moeten worden. 

Romeinen 1:26 en 28 leveren een andere moeilijkheid op: God gaf hen 
over aan schandelijke lusten, aan een verwerpelijk denken. Zij die de 
Bijbel kennen, weten dat dit een principe is waarnaar God altijd heeft 
gehandeld. Op een bepaald punt van hun verwerping laat God de godde-
lozen uiteindelijk over aan hun eigen keuze. Zo verging het de Israëlieten: 
“Daarom liet Ik hen gaan in de verstoktheid van hun hart, zodat zij in hun 
eigen raadslagen wandelden” (Ps 81:13). Uit wat de Bijbel verder open-
baart, blijkt dat God in dit geval het herstel van Israël als volk beoogde. 
God gaf hen over, opdat Hij hen uiteindelijk weer bijeen kon brengen. 

“0 diepte van rijkdom” 

Wat kan Gods roeping wonderbaarlijk zijn! Het begin kan grote opschud-
ding veroorzaken, of juist heel rustig zijn. Dat doet er niet toe, omdat er in 
diepste wezen vrede is. Er kunnen aardschokken zijn, maar wanneer het 
stof is neergedaald, is er rust. Alle goeds is erin te vinden. Wees God 
dankbaar dat Hij u roept door het evangelie. Velen komen nooit zover. 
Sommigen komen ermee in aanraking, maar grijpen het nooit. Helaas 
zullen zij daarom verloren gaan. Laat daarom alles los, geef alles over, 
laat alles achter, opdat u het eeuwige leven voor altijd kunt grijpen en 
vasthouden. “Strijd de goede strijd van het geloof, grijp het eeuwig leven, 
waartoe u geroepen bent” (1 Tim 6:12).
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3. Geloof is vertrouwen bij wat
    u hoopt en overtuigd zijn
    van wat u niet zien kunt.

Alles is gebaseerd op vertrouwen 

Het is interessant hoe dingen die gelden in het dagelijks leven, soms nog 
sterker gelden voor het leven van een discipel van Jezus. Ter illustratie: 
wie gezag wil uitoefenen, moet zich daar eerst zelf aan onderwerpen; wie 
wil regeren, moet zich eerst laten regeren; wie wil controleren moet zich-
zelf laten controleren. Dit was het geval bij de Romeinse hoofdman, die 
Jezus vroeg om zijn slaaf te genezen (Mat 8:8,9). Het leven van Jezus 
werd er echter bij uitstek door gekenmerkt. 

Dit principe geldt vooral wat betreft vertrouwen. Iedere dag toont u dat op 
allerlei manieren. Zonder vertrouwen zou het leven onmogelijk zijn. Wan-
neer u met de bus naar school of uw werk gaat, vertrouwt u erop dat de 
chauffeur de weg weet en bij de aangegeven halte zal stoppen. Wanneer 
u in een restaurant het mes en de vork naast uw bord in de hand neemt, 
vertrouwt u erop dat wat u is voorgezet met goede ingrediënten en met 
inachtneming van de hygiëne voorschriften is klaargemaakt; u eet het in 
goed vertrouwen, zonder het eerst te onderzoeken op ziekteverwekkers 
of vergif. Het hele zakenleven is min of meer gebaseerd op wederzijds 
vertrouwen; mensen drijven handel en verlenen krediet op basis van ver-
trouwen, want zakendoen is zo complex dat je niet alles kunt controleren. 
U beschouwt uw leraren, de schrijvers van wetenschappelijke boeken en 
makers van documentaires als deskundigen, en vertrouwt erop dat wat 
zij zeggen waar is; want veel is niet of moeilijk te controleren. 

Het is opmerkelijk dat dingen waar u het meest zeker van bent, soms 
eenvoudig zijn begonnen met een daad van vertrouwen. Uw meest intie-
me relatie in dit leven begint met vertrouwen in de eerste gefluisterde 
verzekering van liefde door de ander. Huizen zijn huiselijk omdat u elkaar 
vertrouwt; jaloezie en achterdocht maken ze tot plaatsen van kwelling en 
verdriet. Vertrouwen brengt vreugde en waardering. Vriendschap is geba-
seerd op vertrouwen. Als uw broeder of zuster in het geloof u niet kan 
vertrouwen, hoe kunt u dan zijn of haar vriend of vriendin zijn? De ergste 
plaats om te leven is die waar het ontbreekt aan vertrouwen; want wan-
trouwen en wanhoop gaan hand in hand. Zo lijken alle aspecten van het 
dagelijks leven ervan te getuigen dat vertrouwen onmisbaar is. 



 51

Dit alles geldt vooral voor het leven van een discipel van Jezus. Vertrou-
wen maakt overtuiging tot geloof. Het is één ding te beweren dat een 
touw sterk is, maar iets anders om uw gewicht eraan toe te vertrouwen. 
Overtuiging is onmisbaar, maar niet alles. Het is één ding de Waarheid te 
geloven, maar iets anders ernaar te handelen. Vertrouwen is geloof in 
actie. Soms is geloof een theologische uitdrukking, maar als het zich ont-
wikkelt, wordt het een hoogst persoonlijke zaak. Geloof is de overtuiging 
“dat God een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken” (Heb 11:6). Als u 
dit belijdt zonder in actie te komen, is het slechts een halve waarheid, 
misschien zelfs een halve leugen. Dan belijdt u wel, maar schenkt u God 
niet uw volledige vertrouwen. 

“Bewijs van de dingen die men niet ziet.” 

Overdenk de werkwoorden in Hebreeën 11 eens. Abel offerde; Henoch 
wandelde; Noach heeft eerbiedig de ark toebereid; Abraham trok uit; Mo-
zes bleef standvastig. Ik heb dit horen uitleggen als zijnde allemaal een 
zaak van simpel geloof. Op de keper beschouwd is dit waar; maar de con-
clusie dat het – omdat het geloof eenvoudig is – dus gemakkelijk is, is 
niet gerechtvaardigd. Wie zegt dat het gemakkelijk is, heeft het verkeerd 
begrepen. Het was niet gemakkelijk voor Noach om midden op het droge 
land een groot vaartuig te bouwen. Het was niet gemakkelijk voor Abra-
ham een geregeld leven achter zich te laten, en een leven te gaan leiden 
in de woestijn, op zoek naar een land dat hij nog nooit had gezien en dus 
niet kende. Het was niet gemakkelijk voor Mozes om zijn leven als prins 
aan het hof van de Farao op te geven en zich te begeven onder slaven. 

Niet voor niets dringt Paulus er op aan de goede strijd van het geloof te 
strijden (1 Tim 6:12). Discipelen mogen blij zijn te kunnen strijden, maar 
het is niet gemakkelijk. Het vraagt durf, wilskracht en vertrouwen. Zich 
ertoe zetten en vertrouwen vullen elkaar aan. Vertrouwen is het optimis-
me van het geloof. Naar menselijke maatstaven gemeten is dit optimis-
me ongerechtvaardigd, maar voor de mens van geloof is het een volko-
men zekerheid. Vertrouwen is wat de schrijver van de brief aan de He-
breeën bedoelde met de overtuiging van de dingen die we niet zien (Heb 
11:1). Vertrouwen heeft de kracht van het bewijs van het onzichtbare. 
Het laat u vertrouwen stellen in wat wordt verklaard, en vertrouwend wa-
gen te handelen op grond van de gegeven belofte. Het resultaat is de 
zekerheid van de dingen waarop u hoopt. Vertrouwen is een risico, een 
waagstuk, een avontuur. Het heeft een element van inspiratie in zich. Het 
is geen blind toeval, of handelen op goed geluk. Geloof wil niet zeggen: in 
onwetendheid iets aannemen. De juiste naam daarvoor is bijgeloof. Ge-
loof is intelligent vertrouwen. 
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Waarom was Abraham er zo zeker van dat het onbekende land de moeite 
waard was om de hem door God gevraagde reis te maken? Omdat hij 
volledig zeker was van de ongeziene God. Johannes had op het eiland 
Patmos een visioen van een stad, die mooier en wonderbaarlijker zal zijn 
dan welke andere stad ook. Als u hierin gelooft, erop vertrouwt dat zij op 
aarde tot stand zal komen, dan weet u in het diepst van uw hart dat u 
zeker bent van wat komen moet. Vertrouwen in de ongeziene dingen 
geeft u de zekerheid van de dingen waarop u hoopt. Uw vertrouwen moet 
niet gevestigd zijn op geleerden, politici, of generaals; want dan zou u de 
beklagenswaardigste van alle mensen zijn. Evenmin mag uw vertrouwen 
gebonden zijn aan omstandigheden, overgeleverd aan iedere verande-
ring in de loop van de dingen. Vertrouwen in de onwankelbare dingen zou 
u standvastig moeten maken, te midden van voortdurend veranderende 
omstandigheden. Door de tegenstrijdigheden, de tegenspoed, de tegen-
vallers, de tegenwerkingen, de teleurstellingen heen, vraagt God u Hem 
te vertrouwen. De reden voor ‘de verstoring van uw rust’ zal niet altijd 
duidelijk zijn, maar u weet wel onder Wiens controle die ‘rustverstoring’ 
staat. En Hem kunt u door dik en dun vertrouwen. 

De aanraking in geloof 

Denk eens aan de vrouw met zwaar bloedverlies in Lucas 8. Te midden 
van de woelige menigte zei de Koning: “Wie is het, die Mij heeft aange-
raakt?” (vs. 45). Die vraag is een openbaring. Misschien hadden wel hon-
derden mensen Hem in het gedrang aangeraakt, maar slechts één had 
Hem anders aangeraakt dan al die anderen: doelbewust. Door een aan-
raking in geloof onderscheidde één levende ziel zich van de menigte; en 
die aanraking werd door de Koning persoonlijk waargenomen. Wat moet 
dit voor deze vrouw geweest zijn? Twaalf jaar had zij geleden; twaalf jaar 
lang was zij volgens de Wet door haar onreinheid afgesneden geweest 
van de gemeenschap. Ongetwijfeld had zij, terwijl zij Hem aanraakte, uit 
schaamte gehoopt niet ontdekt te zullen worden in de menigte. 

Maar geloof wordt niet gewekt om verborgen te blijven. Heimelijk getuige-
nis is niet het beste getuigenis. Van een discipel wordt verwacht dat hij 
zijn Heer openlijk belijdt. Enkele dagen eerder had Jezus al gezegd dat er 
niets verborgen is dat niet aan het licht zal komen. Wie geloven zouden 
in het licht moeten treden. Het is één ding om de Koning te zien voorbij-
gaan, maar het is beter Hem van aangezicht tot aangezicht te ontmoe-
ten. Het vertrouwen van de vrouw was gerechtvaardigd: haar genezing 
was volledig. Deze Geneesheer deelt zijn genezingen niet uit in kleine 
doosjes. De vrouw had geen ‘second opinion’ van een andere arts nodig; 
want haar vertrouwensarts zei: “Uw geloof heeft u behouden, ga heen in 
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vrede” (vs. 48). Wat Hij deed, deed Hij met macht en heerlijkheid. Maar 
er was nog een andere zegening: Hij noemde haar ‘dochter’. Een uitge-
bannen vrouw klinkt dat woord als muziek in de oren. Voor een buiten de 
gemeenschap gesloten vrouw heeft het een tedere klank. Dit is de les: 
als u in vertrouwen iets durft doen of te zeggen, is er een zegen. Als u in 
vertrouwen handelt, kunt u de geheimen van de gemeenschap met Hem 
ontdekken. 

Het wonder dat Jezus aan deze vrouw deed, moet een diepe indruk op 
Jaïrus hebben gemaakt. De vrouw was twaalf jaar lang ziek geweest, net 
zo lang als zijn dochter had geleefd; en nu was ze dood. Twaalf jaar en 
dan een wonder! Jezus zei tegen hem: “Wees niet bevreesd, geloof al-
leen” (vs. 50); wat een andere manier van zeggen is voor: ‘Vertrouw Mij’. 
Misschien ging Jaïrus met lichter tred naar huis – er was al een last van 
hem afgenomen – bereid om te geloven. Het laat u zien dat geloof niet 
alleen voor uzelf is. Het geloof van de ene discipel kan de andere helpen. 
Daarom is Hebreeën 11 zo goed voor een volgeling van Christus. Wellicht 
kan uw belijdenis van vertrouwen de een of andere Jaïrus, die – door de 
tegenspoed die hij meemaakt – angstig en terneergeslagen is, helpen. 
Soms werkt vertrouwen aanstekelijk. 

Vertrouwen omdat u God kent 

David schreef: “Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen” (Ps 
9:11). De reden voor zulk vertrouwen ligt in wat u van God weet. De ga-
rantie voor vertrouwen is Gods karakter. Omdat God rechtvaardig is, kan 
Hij niets doen dat verkeerd is. Omdat Hij liefde is, kan Hij alleen liefdevol 
handelen. Ongeloof zal proberen dit te ontkennen – maar laat u niets 
wijsmaken. Geloof, ondanks benauwenis en beproeving, dat God be-
trouwbaar is. Hij wil heel graag vertrouwd worden. Uiteindelijk is dat wat 
Hij vraagt. Niet dat u Hem verklaart, Hem verdedigt, of Hem rechtvaar-
digt; maar dat u Hem vertrouwt. 

Voor God en mens is vertrouwen het kostbaarste goed om te bezitten. 
Het attribuut dat leven mogelijk maakt op elk terrein van uw bestaan. 
Vertrouwen is iets machtigs. Het is een vitaal onderdeel van de vernieu-
wende kracht van discipelschap. 
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4. Overgave

Overgave is geen gemakkelijke overgang 

Vertrouwen is een kostbaar bezit, zoals we in het vorige hoofdstuk zagen. 
Maar er is meer nodig: overgave bijvoorbeeld. Er is geen uitgebreide ver-
klaring nodig van wat met dit woord wordt bedoeld. Overgave is de con-
trole aan een ander overgeven; de macht aan een andere autoriteit af-
staan. De schrijver van de brief aan de Hebreeën verwoordde het zo: 
“Zullen wij ons dan niet nog veel meer onderwerpen aan de Vader van de 
geesten, en leven?” (12:9). Stel het u eens op deze manier voor: 

Uw leven is als een sterk kasteel. U bent de bewaker ervan; de Koning – 
Christus – probeert de controle erover te krijgen. Zijn doel is de uiteinde-
lijke alleenheerschappij over het hele gebouw. Hij verlangt toegang tot 
ieder vertrek en iedere doorgang, van de keldergewelven tot bovenin de 
toren. Hij dringt aan op overgave, maar wil niet dwingen. Hij doet een 
dringend verzoek, maar wil niet keihard onderhandelen. Hij wil iedere 
omstandigheid gebruiken om u aan te moedigen, en is bereid iedere hin-
dernis weg te nemen, als u wilt meewerken. Als u zich met Christus hebt 
verbonden in de doop, bent u een verbintenis tot samenwerking aange-
gaan. In principe hebt u zich dan al overgegeven, maar in de praktijk 
staat het u tegen om u te onderwerpen. Enkele vertrekken zijn voor de 
Koning afgesloten. Op enkele deuren staat: Privé. Bij sommige ingangen 
staat: Geen toegang. U bewaakt ze goed, omdat u enige onafhankelijk-
heid moet kunnen houden. Er zijn enkele dingen waarmee u uzelf wil be-
hagen, één of meer gebieden waar uw eigen voorkeur voorrang krijgt. 

De Koning is geen bedelaar. Hij klopt, maar wil niet op verboden terrein 
komen. Hij roept, maar wil niet dwingen. Hij is heel geduldig. Soms wacht 
Hij een mensenleven lang tot er deuren geopend worden. Hij kent de be-
waker goed. Die blijkt aan beide einden van zijn lichaam iets te manke-
ren. Hij heeft namelijk een slecht geheugen en moeilijkheden met zijn 
voeten. Zijn gedachten zwerven her en der, en zijn voeten willen steeds 
de verkeerde kant op gaan. De Koning zegt dat er een geneesmiddel is 
voor dit menselijk onvermogen; indien wie hieraan lijdt zich daar maar 
zonder voorbehoud aan wil laten behandelen. 

De Koning en de bewaker hebben een afspraak om regelmatig de voort-
gang van de overgave te bespreken. De Koning is er altijd. De bewaker is 
maar al te vaak afwezig; druk met dingen elders. Soms bevindt hij zich 
ook in afzondering in de privévertrekken, omdat hij daar graag is en zijn 
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eigen bezigheden heeft. Hij dringt erop aan zelf de sleutel te mogen hou-
den. Soms ergert hij zich aan het kloppen van de Koning; in verlegenheid 
gebracht wanneer hij denkt aan Diens voortdurende aanwezigheid, en 
blij dat het slot aan zijn eigen kant van de deur zit. De bewaker zegt dat 
niet alles wat hij in eigen beheer houdt slecht is – hij vindt dat hij het 
recht heeft enkele dingen voor zichzelf te houden. De Koning zegt echter 
dat de voorschriften voor Zijn dienst anders zijn: wie zich overgeeft wordt 
vrijgemaakt; wie zijn leven wil behouden, verliest het; en wie het verliest 
omwille van de Koning zal het vinden (Matteüs 10:39). 

Volgens de maatstaven van de bewaker is dit in zichzelf tegenstrijdig, en 
wil hij hier graag een gesprek over aangaan. Hij wordt gestijfd in zijn te-
genzin, omdat hij de Koning ervan verdenkt veranderingen in de dagelijk-
se gang van zaken in het kasteel te willen doorvoeren. De bewaker houdt 
er niet van gestoord te worden; en de Koning is een Rustverstoorder, 
want Hij vraagt niet of het gelegen komt. De bedoeling van de bewaker 
was dat het kasteel een geriefelijke en veilige plaats zou zijn. De Koning 
zegt dat hij meer belang heeft bij gezondheid dan bij geriefelijkheid. Hij 
zegt dat de bewaker erop bedacht zou moeten zijn gestoord te kunnen 
worden, omdat dit de manier is om werkelijk ongestoord te kunnen le-
ven. De lendenen zouden omgord moeten zijn en de lampen brandende. 
Hiermee is de bewaker het eens, maar hij wordt nerveus en angstig als 
hij geen beschutting heeft; hij voelt zich veiliger in zijn eigen vertrek, met 
zijn eigen dingen en bezigheden. Er zijn echter momenten dat hij zich 
toch verre van prettig voelt, wanneer hij een eis negeert die hij in zijn hart 
goed acht. 

De Koning en de bewaker weten beiden dat overgave niet gemakkelijk is. 
Dus gaat de Koning door. Ondanks de terugval die de bewaker nu en dan 
heeft, houdt Hij hem heel dicht bij het ideaal. Met zachte hand verwijdert 
Hij obstakels, of stelt die juist op – allemaal om de zaak voortgang te la-
ten vinden. Naarmate de dagen voorbijgaan zal de bewaker minder te-
rugdeinzen en meer vertrouwen krijgen. Eerst zullen deurklinken aarze-
lend naar beneden gaan, en uiteindelijk gaan de deuren open. Op zekere 
dag zal de soevereiniteit van de Koning minder worden bestreden, en het 
kasteel zal onder een nieuw bestuur komen te staan. 

Een drastisch geneesmiddel 

We laten de ‘gelijkenis’ nu verder rusten, om naar een reëel geval in de 
Bijbel te gaan: de rijke jongeman in Marcus 10. Wanneer we hem ont-
moeten is hij geen discipel, maar zijn geval is wel kenmerkend voor niet 
tot overgave komen. Hij is iemand met een goede staat van dienst, die 
verlangt naar een meer bevredigend leven dan dat van een hoogge-
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plaatst man onder de Joden – een man met serieuze ambities en een 
aangenaam karakter. Christus zegt tegen hem: “Eén ding ontbreekt 
u” (vs. 21). En dat ‘ding’ heeft hij nodig om tot overgave te komen; dit is 
het enige dat zijn discipelschap in de weg staat. Dit uitleggen als een ont-
breken van armoede is te oppervlakkig. Arm zijn alleen is geen toegangs-
kaartje voor het eeuwig leven. Christus kan zien dat deze man ondanks 
zijn ambities door zijn rijkdom wordt beheerst. Niemand kan twee heren 
dienen. Als u zich aan de ene macht hebt overgegeven, kunt u niet door 
een andere worden beheerst. Wat hem werkelijk ontbreekt, is de juiste 
meester. Het dominerende principe in zijn leven is goud en dat had Chris-
tus moeten zijn. Hij heeft zich gebogen voor de verkeerde troon. Hij zal 
moeten verwerpen wat hem in zijn macht heeft, zodat hij de slaaf van de 
Koning zal kunnen worden: “Verkoop uw bezit en geef het aan de ar-
men ... en kom hier, volg Mij” (vervolg vers 21). Zonder het eerste kan hij 
het tweede nooit doen. Zijn kasteel is niet overgegeven, en hij ligt als een 
draak in een sprookje begraven onder een geweldige hoop goud. “Volg 
Mij” zeggen is vragen om onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. Het bewijs 
van trouw van een onderdaan is dat hij zich overgeeft. 

Het is niet zozeer rijk zijn op zich dat een hinderpaal vormt. Rijkdom is 
immers iets betrekkelijks. Een arme man hier kan ergens anders een 
rijkaard zijn. Iemands rijkdom is het middel om in alles te voorzien wat 
tot bevrediging van het eigen ik kan dienen. Voor zover wij kunnen na-
gaan, kon de jongeman dit voordeel niet opgeven. Het bezit van veel geld 
biedt de kans om te genieten van alle dingen die het vlees en de geest 
begeren. Hier kan hij geen afstand van doen. Christus’ geneesmiddel is 
zo drastisch omdat de ziekte dit dringend vereist: het eeuwig leven, dat 
de jongeman zo graag wil ontvangen, staat op het spel. De helft van zijn 
goederen verkopen en aan de armen geven, zal hem slechts half zo rijk 
laten als tevoren, maar nog altijd rijk – er zal genoeg overblijven om aan 
al zijn zelfzuchtige verlangens te voldoen. 

In dit geval moet de remedie gedurfd en radicaal zijn. Het vraagt om held-
haftigheid en moed. Let eens op de vertrouwenwekkende woorden van 
de Koning: “en u zult een schat in de hemel hebben” (vervolg van vers 
21). De overgave zal een overdracht bewerken van een schat op aarde, 
naar een plaats waar deze niet door roest kan worden aangetast en waar 
dieven niet kunnen stelen. Laat hem los om hem te vermeerderen. Ver-
lies hem en u zult hem vinden. We weten niet met zekerheid wat hij uit-
eindelijk deed, maar van één ding kunnen we zeker zijn: hij was vanaf 
dat moment nooit meer dezelfde. Dat is het geval met een ieder die zo 
dicht hij het eeuwige leven komt als deze jongeman. 
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Het Woord dat Christus tot u spreekt zal uw banksaldo niet direct aantas-
ten, maar Hij zal zijn vinger leggen op het enige dat verhindert dat u, als 
u het niet achterlaat, u totaal zult overgeven. Het wijst op wat u moeilijk 
de baas kunt blijven, en waardoor u dreigt overmeesterd te worden. 
Daarom zegt Hij: “Ga heen en ...”. Wat op dit en volgt zal de aangespro-
kene zelf moeten invullen. En wie zich vijf minuten de tijd gunt om eerlijk 
te zijn tegenover zichzelf, zal weten wat dit is. Misschien staat die onthul-
ling u niet aan, maar het is veel beter het te weten en te erkennen. Het is 
wat staat tussen u en de volledige verwezenlijking van “Volg Mij”. Leven 
zonder overgave is leven in de onverlichte kelderverdieping van het huis. 
In overgave is het een leven in de toren, dichtbij het licht van Christus. 
Vraag anderen eens die ermee geconfronteerd werden en zich hebben 
overgegeven. Zij zullen u vertellen dat zij hierdoor het ware leven hebben 
gevonden. Zoek het getuigenis op van mensen in de Bijbel, die gingen 
inzien waar bij hen de schoen wrong, en hoe bevrijd zij zich daarna voel-
den. Kijk eens naar het leven van Christus Jezus, die zich geheel overgaf 
aan wat zijn Vader in de hemel omwille van ons van Hem vroeg. 

Het onderzoek 

In de praktijk kan het drastische gevolgen hebben voor wie het echt 
meent. De Koning heeft zijn volgelingen hierop voorbereid: “Indien dan 
uw rechteroog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit ... En indien uw rech-
terhand u tot zonde zou verleiden, houw haar af ...” (Mat 5:29). Zou het 
betrekking kunnen hebben op uw vader, moeder, man, vrouw, of kind? 
Iets goeds dat tot een vloek is geworden? Een zelfrechtvaardiging die uw 
krachten sloopt? Een verbintenis die u van uw geloofsleven in Christus 
afleidt? Een ambitie die uw karakter ruïneert? Het spelen met een verlei-
ding die u naar de ondergang lokt? Een afschermen voor het licht, waar-
door uw geweten wordt verstikt? Of is het iets heel anders? Het negeren 
van dingen die uw volle aandacht zouden moeten hebben, iets niet doen 
waarvan u weet dat u het moet doen en dat u blijft achtervolgen? Of is er 
misschien sprake van een vermoeidheid die u belemmerd uw dienst 
trouw te vervullen, een twijfel die uw energie en uw toewijding weg-
neemt? 

Wat de hinderpaal ook mag zijn, de Koning spoort u aan u zonder voorbe-
houd en in vol vertrouwen aan Hem over te geven. In die overgave zult u 
uw behoudenis en toevlucht vinden. Ook dit behoort tot de vernieuwende 
kracht van discipelschap!
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5. Vergiffenis

Aan vergeving zijn voorwaarden verbonden 

In één ding zijn alle volgelingen van Jezus aan elkaar gelijk: zij hebben 
allen Gods vergiffenis nodig. Sommigen zijn van mening dat die volledig 
is en vrijelijk wordt gegeven, in de zin van niet aan voorwaarden gebon-
den. Gods vergeving is inderdaad volledig en vrijelijk, maar er zijn wel 
degelijk voorwaarden. Het is geen kwestie van een stempeltje of etiketje 
op uw hand of op uw voorhoofd. Vergeving is er voor mensen die tot be-
rouw komen. De voorwaarden zijn niet willekeurig – zij vormen een es-
sentieel onderdeel van het hele proces van behoudenis. Het is moeilijk 
een drenkeling te redden als deze zich niet wil overgeven aan de noodza-
kelijke handelingen voor het redden van een leven. De analogie is niet 
volmaakt, maar wat in het geval van de drenkeling moeilijk is, is onmoge-
lijk in dat van de mens die zondigt en zich niet wil overgeven aan de le-
vensreddende principes. God kan ons niet tegen onze wil vergiffenis 
schenken. En dat laat ons inzien dat vergiffenis aan voorwaarden is ge-
bonden. Maar welke zijn dat dan? 

In de eerste plaats moet er een schuldbelijdenis zijn. Johannes zegt on-
omwonden: “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaar-
dig, om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtig-
heid” (1 Joh 1:9). Vervolgens moet er diep berouw zijn. David zegt in een 
psalm over vergeving: “Een verbroken en verbrijzeld hart veracht U niet, o 
God” (Ps 51:19). Paulus schrijft het aan de Korintiërs: “De droefheid 
naar Gods wil brengt onberouwelijke inkeer tot heil” (2 Kor 7:10). Ons 
gezond verstand leert ons dat ‘berouwelijke’ inkeer te maken heeft met 
betoon van spijt over wat u hebt gedaan of gezegd. Dan, in de derde 
plaats, moet er een voornemen tot beterschap, verandering, zijn – dat is 
een ernstig streven om te vermijden opnieuw die zonde te begaan waar-
voor u vergeving hebt gevraagd. Vergeving wordt niet gegeven met als 
voorwaarde dat die zonde nooit meer wordt begaan, maar God verwacht 
wel dat u het oprechte voornemen hebt die zonde niet meer te doen. 

Er is een oud verhaal over een ter dood veroordeelde die op het laatste 
moment gratie zou krijgen. Voordat hem de gratieverlening werd over-
handigd, stelde men hem de vraag wat hij zou doen na zijn in vrijheidstel-
ling. Hij zei dat hij dan de rechter en de kroongetuige zou doden. De 
kwijtschelding van zijn straf werd ingetrokken, omdat invrijheidstelling 
alleen geldt voor iemand die bereid is niet opnieuw ‘in de fout’ te gaan. 
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Streven naar reiniging en tegelijkertijd van plan zijn terug te keren tot de 
oude zonde, ontkracht het proces van behoudenis al meteen bij het be-
gin. Petrus gebruikt een schokkend beeld om dit te laten doordringen: 
deze manier van doen is als een hond die naar zijn uitbraaksel terug-
keert. Dus er moet een oprecht voornemen zijn tot verandering, tot her-
vorming en vernieuwing. De realiteit is echter, helaas, dat wij moeten toe-
geven genoodzaakt te zijn steeds opnieuw dezelfde zonden te belijden. 
Maar het is één ding zich in te spannen om te slagen, en desondanks te 
falen door zwakheid en vol verdriet onze mislukking te haten, en iets heel 
anders te falen door de gelegenheid tot zondigen opzettelijk te zoeken. 

In de vierde plaats vereist vergeving de bereidheid anderen te vergeven. 
Jezus zei dit op de man af: “Want indien u de mensen hun overtredingen 
vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven” (Mat 6:14). Hij treedt in 
bijzonderheden in de gelijkenis over een slaaf, die vergiffenis heeft ont-
vangen maar zelf niet bereid is te vergeven, en zijn veroordeling vanwege 
zijn verharde hart: “Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien u 
niet, een ieder zijn broeder, van harte vergeeft” (Mat 18:35). Dit onder-
wijs wordt nog versterkt door het geval in Matteüs 5, waar een man zijn 
gave naar het altaar brengt en zich daar herinnert dat hij van zijn broeder 
vervreemd is; hij moet zijn gave bij het altaar laten en zijn broeder vergif-
fenis schenken, voordat zijn offer in de hemel kan worden aangenomen. 
Dus de conclusie is dat, indien u vergeving wilt ontvangen, u eerst uw 
broeder in het geloof vergeving moet schenken. Zolang u dit hem ont-
houdt, vormt dit een beletsel voor de vergeving van uw zonden. 

Belijdenis van zonden 

We richten nu onze aandacht op belijdenis. Psalm 32 openbaart: 
“Welzalig hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is; welzalig 
de mens, wie de HERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens 
geest geen bedrog is.” Wat is bedrog in dit verband? Is het niet de poging 
om de overtreding te verbergen of te bedekken? Ons stilhouden waar we 
open en oprecht zouden moeten zijn? Misleiding met het doel te verber-
gen? Op het eerste gezicht zouden we kunnen zeggen dat het onmogelijk 
is God te bedriegen – maar dat doen we wel. Want hoe vaak zeggen we 
niet dat de verkeerde dingen die we doen niet zo slecht zijn als ze lijken? 
Hoe vaak geven we niet mooie namen aan twijfelachtige praktijken, om 
ze geloofwaardig te laten schijnen? Hoe vaak wekken we niet de indruk, 
zelfs in onze belijdenis, dat wij dit deden, maar anderen dat in dezelfde 
omstandigheden misschien ook gedaan zouden hebben? Hoe vaak pro-
beren we niet, op de een of andere manier, onze fouten te rechtvaardi-
gen om de belijdenis gemakkelijker en de schuld lichter te maken? 
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Geen schuilplaats voor de zonde 

Dit is bedrog – bedrog tegenover de alwetende God nota bene. Uit Psalm 
32 blijkt duidelijk dat waar bedrog is, er geen vergeving is. Wanneer we 
deze psalm heel zorgvuldig lezen, krijgen we de indruk dat de schuld 
zelfs nog groter wordt wanneer bedrog wordt gepleegd. Het is één ding te 
zondigen, maar het is nog erger de zonde te rechtvaardigen, of te probe-
ren haar te verbergen, of te ontkennen. De psalmist – David – zegt dat, 
toen hij dit deed, hem iets vreemds overkwam: “Zolang ik zweeg, kwijnde 
mijn gebeente weg onder mijn gejammer de ganse dag. Want dag en 
nacht drukte uw hand zwaar op mij, mijn merg verdroogde als in zomerse 
hitte” (vzn 3 en 4). Het lijkt alsof, toen hij de zonde probeerde te verber-
gen, te vergeten, de kop in te drukken, God hem geen rust gaf. De hand 
van God maakte het hem lastig. Hij wenste de herinnering aan zijn daad 
tot zwijgen te brengen, maar door God bleef hij zich er levendig van be-
wust en kende hij geen vrede. God maakte dat zijn duistere zonde hem 
niet met rust liet. God wilde zijn zonde niet zomaar vergeten. Daarom liet 
Hij, wanneer David op het punt stond te vergeten, de gewetensstrijd in 
zijn hart weer oplaaien. Kortom: hij voelde zich ellendig. 

Let eens op hoe hij dit beschrijft: “Mijn merg verdroogde als in zomerse 
hitte.” Dit is het beeld van een boom zonder sappen, verdord en wegkwij-
nend, levend maar door droogte geteisterd. Dit is de methode die God 
gebruikt voor een mens die zijn of haar zonde niet wil erkennen. Het mag 
dan streng lijken – en dat is het ook – maar Hij is vol zorgzaam mededo-
gen. Kijk eens naar het resultaat: “Ik zei: Ik zal de HERE mijn overtredin-
gen belijden, en U vergaf de schuld van mijn zonden” (vs. 5). Opvallend is 
hoe snel God antwoord gaf. Zodra David besloot te belijden, kwam de 
vergeving: “Ik zei ... en U vergaf”. Er was geen wachttijd tot God een be-
slissing zou hebben genomen. Zij werd niet uitgesteld tot de sabbat-
dienst. Zodra hij van het bedrog had afgezien, werd zijn zonde vergeven. 
Toen zijn bedrog ten einde was gekomen, werd de verontreiniging uitge-
wist. Precies op het moment waarop hij een houding van onderwerping 
toonde, handelde God. 

Dit komt precies overeen met de gelijkenis van de verloren zoon. Als de 
jongen zegt: “Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan” gaat zijn vader 
hem al tegemoet. Hij hoeft niet te wachten tot hij bij zijn vader is geko-
men, en knielt en boete doet. Zelfs zijn belijdenis wordt in liefde ge-
smoord. Vergeving wordt snel en vrijelijk geschonken, wanneer de obsta-
kels uit de weg zijn geruimd. In een moment, een ogenblik, zo snel als 
het licht, zelfs nog sneller, zo zacht en teer als de eerste gloed van de 
dageraad, wordt de vrijspraak over de schuldige uitgesproken 
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… zoals wij onze schuldenaren vergeven 

Bedrog is één beletsel voor vergeving. Maar het niet voldoen aan de voor-
waarde uw broeders en zusters in het geloof te vergeven is een andere 
belemmering. De man in Matteüs 5 nadert tot het altaar. We moeten 
daarbij begrijpen, dat het voornaamste doel van het naderen tot het al-
taar is: vergeving zoeken. Bij het altaar is geen plaats zich te verbergen. 
Het is een toevlucht, maar geen plaats voor bedrog. Daar bevinden de 
mensen zich in het licht van Gods aanwezigheid. Het is de plaats voor 
belijdenis, niet voor excuses. Jezus toont dat het de plaats is waar de wil 
tot handelen wordt geprikkeld. Zelfonderzoek brengt een beletsel aan 
het licht: een niet overbrugde kloof in het leven van de boeteling. De ga-
ve moet wachten. In zijn omstandigheden tot God naderen zou beteke-
nen dat hij zich van Hem verwijdert: “Laat uw gave daar, vóór het altaar.” 
Hierin ligt het geheimenis. Naar uw broeder gaan is nodig om tot God te 
naderen. Het zal misschien inhouden dat u uw trots moet kruisigen, maar 
dat is wat zij verdient. Denk eraan dat u niet alleen omwille van uzelf 
gaat, maar ook omwille van uw broeder. Uw vergevensgezindheid zal zijn 
wrok doen verdwijnen. Zijn vergeving zal een eind maken aan uw gering-
schatting. Als u elkaar tegemoet komt in een geest van liefdevolle ver-
draagzaamheid, is er een grote zegen in voorbereiding. Luister naar de 
verwelkoming: “Kom en offer daarna uw gave.” Gods genade kan nu de 
zonde wegnemen. Als berouwvol mens bent u nu open, eerlijk en op-
recht. U bent in het licht gaan staan en dus is er gemeenschap met de 
hemel. Er is vrijspraak verleend omdat u uw broeder hebt vergeven. 

Dit is dus zeer fundamenteel. Een mentaliteit van onbereidwilligheid tot 
vergeving van anderen, brengt met zich mee dat er geen vergeving is 
voor uw zonden. De kloof tussen broeders en zusters in het geloof in 
stand houden, terwijl die overbrugd zou kunnen worden, betekent een 
vloek op uw geloofsleven. Veronachtzaming van onderlinge vergeving 
verhardt uw geweten. De geest verziekt en de kwaadwilligheid neemt toe. 
Er is uitstel van genade, en het bedrog breidt zich uit. De noodzaak voor 
vergeving roept iedere discipel op zijn of haar gevoelens ten opzichte van 
Gods andere kinderen te onderzoeken. Een geest die niet tot vergeving 
bereid is, is er de oorzaak van dat de last van niet vergeven zonde blijft 
drukken en groter wordt. Hier is geen ruimte voor veronachtzaming; daar 
is de zaak te ernstig voor. 

Vergeving kunt u niet verdienen; alleen blij en dankbaar ontvangen. Als u 
een bezwaard hart hebt, doe dan de beletsels voor vergeving weg; dan 
zult u de vreugde kennen van vergeving en vrede in uw hart vinden. Zo 
werkt de vernieuwende kracht van discipelschap. 
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6. Vrede

“Vrede, vrede, voor hem die veraf, en voor hem die nabij is.” 

Bij de hier bedoelde vrede denken we niet aan de ploegschaar-  en snoei-
mesvrede tussen landen en volken, zoals Jesaja en Micha die verkondig-
den, maar meer aan de persoonlijke vrede van het hart. Daarop doelde 
de apostel Paulus, toen hij zei: “En de vrede van Christus ... regere in uw 
harten” (Kol 3:15). Wat wij in dit hoofdstuk gaan bekijken, is de aard van 
die vrede – wat zij wel en wat zij niet is. 

Aan de overzijde van het grasland bij mijn huis is een poel. Op het water-
oppervlak ligt een dunne laag fijn groen kroos. Het is een oase van rust. 
Letterlijk! Want er roert zich geen vis, geen ijsvogel doorklieft er het wa-
ter, geen watervogel roept er naar zijn wijfje, geen kikker laat zich er op 
een voorjaarsavond horen. Het lijkt een vredig tafereel, maar dan wel 
vrede door stilstand. 

Waar is dit in het dagelijks leven mee te vergelijken? Misschien met ie-
mand die zich niet laat storen door de kansen die zijn banksaldo biedt. 
Hij hoeft niet rijk te zijn, maar hij is op zijn gemak. Hij maakt zich geen 
zorgen over de ontwikkelingen op de aandelenmarkten. Zijn brood voor 
de volgende dag, en de vakantie van volgend jaar, zijn voor hem geen 
reden tot bezorgdheid. Hij is in staat zijn verlangens te bevredigen zodra 
ze bij hem opkomen. Hij bijt nooit op zijn nagels als hij aan de belasting, 
de hypotheekrente of zijn energierekening denkt. Wat zijn dagelijkse be-
hoeften betreft kan hij in alles voorzien. De zogenaamde zorgen van het 
leven kent hij niet. Hij raakt nooit van zijn stuk door strijdvragen, omdat 
hij zich er nooit mee inlaat. Zijn verdediging tegen de geestelijke gevaren 
in het leven is onverschilligheid: negeer ze en ze zullen je geen kwaad 
doen. Hij raakt niet van streek door de moeiten en problemen van ande-
ren, omdat hij ze nooit opmerkt. Hij raakt nooit van zijn stuk doordat zijn 
geloof wordt bestreden, omdat hij er nooit bekendheid aan geeft. 

Deze man heeft in zijn rustige, ongestoorde bestaan een zekere vorm 
van vrede – maar niet de vrede van God. Hij heeft vrede door stilstand. 
Hij heeft nu eenmaal vrede met de leegheid van een leven dat hij louter 
aan alledaagse dingen en de geneugten van dit leven besteedt. Geluk 
bestaat voor hem slechts uit één ding: de zinsbevrediging. Hij heeft rust 
omdat aan elk verlangen wordt voldaan. Zijn vlees wordt tevredengesteld 
– zijn geestesgesteldheid zal echter steeds verder achteruit gaan, omdat 
hij leeft in een geestelijke verdoving. De doden hebben vrede, zeggen we; 
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en zo is het ook – om bijna dezelfde reden – met veel levenden. De vre-
de van leegheid, die wel heel ver verwijderd is van de vrede van Christus. 

Menselijke opvattingen van vrede 

Er is een soort van vrede die in haar ontstaan het tegenovergestelde is 
van de “vrede van Christus”. Die laatste vrede komt tot stand door de 
verbintenis met Hem, en in die verbondenheid in zijn dienst te staan. De 
meeste mensen zoeken hun vrede echter niet in Christus, maar in, bij-
voorbeeld, veel en hard werken. Ze investeren in zichzelf en hun toe-
komst, en zoeken voldoening in dit leven, door met grote ijver het berei-
ken van hun ambities na te streven. Het voortdurend en zonder verslap-
pen najagen van iets, geeft velen een gevoel van zekerheid en daarmee 
van een soort van rust. De onderbreking van hun werk geeft hen innerlij-
ke onrust. De voor hen enige bevredigende manier van leven is daarom 
te blijven werken. 

Maar is de vrede van het zwoegen nu echt de moeite waard? Is dit eigen-
lijk geen slavernij? De schrijver van de brief aan de Hebreeën ziet het in 
ieder geval zo, dat de mens door angst voor de dood zijn hele leven tot 
slavernij gedoemd is; en daaruit heeft Christus ons juist door zijn kruis-
dood willen bevrijden (Heb 2:15)! Een leven dat volledig is gewijd aan het 
nastreven van menselijke ambities, past niet bij een discipel van Chris-
tus. Het wijden van uw krachten aan menselijke doeleinden is niet de 
manier om de vrede te vinden; laat staan de vrede van Christus. 

Een populaire opvatting is die, dat u vrede kunt vinden in de natuur en in 
een leven op het platteland. Het ideaal van velen is een huisje ergens 
buiten, met kamperfoelie langs de deurposten en rozen langs het tuin-
pad. En natuurlijk is dat fijn. Maar verwarren wij niet rust met vrede? Vre-
de is een toestand van de geest; rust is een vrij zijn van verstoringen van 
buitenaf. Vrede is een permanente toestand; rust is voorbijgaand. Alleen 
ernstige zaken kunnen de vrede soms verstoren; maar zelfs de meest 
onbeduidende zaken kunnen de rust al snel verstoren. In de stad kunnen 
we evengoed rustig zijn als daarbuiten. Daar zijn toch geen kamperfoelie 
of rozen voor nodig? Iemand zou kunnen aanvoeren dat, om tot rust te 
komen, de daarvoor geschikte omstandigheden nodig zijn; maar de waar-
heid is dat die geschikte omstandigheden zowel op het land als in de 
stad te vinden zijn. Kortom: buitenmensen kunnen, in bepaalde omstan-
digheden, even verontrust, evenzeer van streek, en net zo van hun stuk 
raken als wie dan ook. Het is duidelijk dat er meer rust is aan een land-
weg dan in de buurt van een staalfabriek; maar als de buurjongen op zijn 
verjaardag een brommer krijgt, brengt het lawaai langs die landweg meer 
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onrust teweeg dan voor wie daar in de stad aan gewend is. Dus alles is 
betrekkelijk. Het brommerlawaai kan zelfs een einde maken aan de vre-
de met de buren. Het staat daarom nog te bezien of er buiten meer vrede 
is. En de werkelijke vrede in Christus kan overal over u komen waar u 
Hem toelaat in uw leven. 

Aan de andere kant mogen we de waarde van rust op de goede plaats en 
op de juiste tijd niet onderschatten. Het is een zegen, vooral voor gebed 
en meditatie. Maar op zichzelf is het geen vervangingsmiddel voor werke-
lijke vrede. 

De vrede van God 

De vrede van God hangt niet af van uiterlijke omstandigheden. Als dit zo 
was zouden mensen nooit in de gevangenis hebben kunnen zingen, of in 
tevredenheid kunnen leven met niets. Deze vrede is in januari even onge-
stoord als in juni. In zonneschijn of regen, ze is constant. Daar ze niet is 
gebaseerd op uiterlijke omstandigheden kan ze hierdoor ook niet ver-
stoord worden. De omstandigheden waarin Paulus’ de al geciteerde 
woorden “En de vrede van Christus ... regere in uw harten” schreef, zijn 
het bewijs. Hij schreef die in Rome, waar hij gevangen zat en op ieder 
moment een gewelddadige dood verwachtte. Het was een tijd van vervol-
ging, waarin valse leer algemeen verbreid was en felle discussies werden 
gevoerd over de godsdienst. De woorden over vrede schreef hij in samen-
hang met de ernstigste en zwaarste godsdienststrijd. Paulus is daarom 
zelf het ‘levende’ bewijs, dat het mogelijk is dat de vrede van Christus 
heerst in het hart van een discipel, terwijl hij toch op de rand van de dood 
staat; midden in de grootste gevaren door strijd, bitterheid en haat. 

Vrede die in het hart heerst 

Er zijn drie belangrijke geestelijke factoren die ware vrede in het hart 
scheppen: 

1. Dat zonde en dood door de Verlosser zijn overmeesterd en de 
vruchten van zijn overwinning met de discipelen zijn gedeeld. Door 
vergeving, beloften, en kracht om te overwinnen gaat u een nieuw 
leven binnen. 

2. Dat alle dingen meewerken ten goede voor wie God liefhebben, die 
volgens Zijn voornemen geroepenen zijn (Romeinen 8:28). Te zijn 
waar God wil dat u bent, betekent dat u op de allerbeste plaats 
bent; ook als het bij tijden misschien een plaats van ontbering en 
moeilijkheden is. 

3. Dat het beste nog komt! De toekomst is begonnen, maar het mooi-
ste moet nog komen. Wat zich aan de horizon aftekent is geen 
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zinsbegoocheling – het is het zekerste teken dat God regeert. Het 
meesterstuk van het evangelie – het Koninkrijk van God – zal wel-
dra Gods kinderen en de wereld veranderen. Niets kan de troons-
bestijging van de Koning tegenhouden. Hierin is de volmaakte vre-
de gelegen – van de discipel van Christus, van de aarde, en van de 
mensen die zich bij de vestiging van zijn Koninkrijk aan Christus 
onderwerpen. 

Laat hier geen misverstand over bestaan: Het betekent niet dat een dis-
cipel zich nooit zorgen maakt. Een volgeling van Christus behoort zich 
bezorgd te voelen over dingen die dat verdienen. Op het geestelijk vlak is 
er veel dat bezorgdheid wekt. Wat uw persoonlijk leven betreft: Weet u 
echt Wie God is en wat Hij van u vraagt? En doet u dat dan ook? En als u 
het niet weet, haalt u dan uw schouders op, menend dat u meer vrede 
hebt door het niet te weten en niets te hoeven veranderen in uw leven? 
Of bidt u, zoals Jakobus adviseert, om wijsheid van God? Wat de mensen 
om u heen betreft: Velen keren zich af van het geloof, waardoor het onge-
loof steeds verder toeneemt. Daardoor wordt steeds minder rekening 
gehouden met God en Zijn wil. Laat dat u koud? Of beseft u waar dat toe 
leidt, en wat de gevolgen daarvan zullen zijn? In Genesis wordt verteld 
wat de reden voor de zondvloed was. Jezus en de apostelen hebben ge-
zegd dat de tijd vóór de komst van Christus uit de hemel vergelijkbaar zal 
zijn met die van vóór de zondvloed. En God heeft weliswaar gezegd dat 
de aarde niet weer door water zal worden verzwolgen, maar wel door het 
vuur zal moeten gaan, om iedereen weg te zuiveren die niet tot Gods kin-
deren behoort. Wie weet wat hun lot is, zal bezorgd behoren te zijn – net 
als Jezus dat was met het oog op de inwoners van Jeruzalem – hen on-
derwijzend in Gods wegen, hopend en biddend dat zij op tijd tot inzicht 
komen, en niet omkomen in het oordeel. Daarin ligt de vrede van Gods 
kinderen, want hun Koning is de Vredevorst. 

Ook wanneer de kinderen ziek zijn; wanneer u krap zit en het dak gaat 
lekken; als u uw baan dreigt te verliezen, etc., is een zekere bezorgdheid 
heel goed voorstelbaar. Maar in de juiste verhouding is dit bezorgdheid 
zonder paniek, ongerustheid zonder wanhoop. Want wie de vrede van 
God kent, heeft daarmee een bolwerk, een vaste burcht. Ze brengt in zul-
ke omstandigheden het hart weer tot rust, in het vertrouwen dat God 
voor de uitkomst zorgt. Net als levend water verkoelt de vrede in het hart 
de hitte en verzacht zij de pijn. 

Een van de beste voorbeelden dat het hart ook in moeilijke omstandighe-
den rust kan hebben, is te vinden in de brief aan de Filippenzen: “Niet 
dat ik dit zeg, als zou ik gebrek lijden; want ik heb geleerd met de om-
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standigheden, waarin ik verkeer, genoegen te nemen. Ik weet wat armoe-
de is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik 
ingewijd, zowel in verzadigd worden als in honger lijden, zowel in over-
vloed als in gebrek. Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht 
geeft” (4:11-13). Zowel in tijden van overvloed als van gebrek had Paulus 
vrede. In tijden van overvloed was hij niet in de wolken, in tijden van ge-
brek niet terneergeslagen. Hij was in staat zijn omstandigheden te ne-
men zoals zij waren, zodat hij in beide situaties tevreden kon zijn. 

Het antwoord van een discipel van Jezus op het wel en wee van zijn per-
soonlijke omstandigheden, is ze in de dienst van de Her te benutten. 
Paulus maakte zich alle omstandigheden – goed of slecht, van overvloed 
of van gebrek – ten nutte, en vond daar vrede in. Het mag tegenstrijdig 
schijnen, maar juist hierin ontdekt u de echte, goddelijke, waarheid. 

Waar u zich wel bewust van moet zijn, is dat de vrede van God niet in-
eens komt. Ze komt niet met alleen de kennis, die een intensieve studie 
van de Bijbel u geeft. Ze begint wanneer de last van de schuld is verlicht. 
Ze groeit wanneer het geloof tot nederig vertrouwen heeft geleid. Ze ont-
wikkelt zich wanneer theorie door ervaring in realiteit wordt omgezet. Ze 
werpt haar vrucht af als Gods Geest werkzaam is om de nieuwe mens 
gestalte te geven. We leren in de Bijbel dat de vrede van God ons begrip 
te boven gaat. We hebben een getuige die verklaart dat de theorie werkt: 
“De vrede van Christus ... regere in uw harten”. 

Ondanks alle tegenstrijdigheden van dit leven, zal de vrede van Christus 
heersen in het hart van wie dit wil. Wie dit wil; want u kunt de innerlijke 
vrede niet zomaar verkrijgen. Zij is iets dat van God komt. Zij komt door 
een samengaan van vertrouwen en trouw. En hoe gehoorzamer u aan 
God bent, hoe meer zij tot ontplooiing komt. Bij ongehoorzaamheid heeft 
zij de neiging te verdwijnen. “De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen 
vrede” (Jes 57:21). Laat dit niet zo zijn, en laat de vrede van Christus 
over u komen door de vernieuwende kracht van discipelschap. 



 67

7. Nederigheid

“Neemt mijn juk op u, en leer van Mij,  
want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.” 
Dit is een moeilijk onderwerp. Discipelen van Jezus behoren nederig te 
zijn; daar kan geen discussie over mogelijk zijn. Hoogmoed staat haaks 
op discipelschap; want een discipel is een leerling, die zich onderwerpt 
aan het gezag van zijn meester. Maar al doet u dat als goed discipel, dan 
kan er toch een probleem zijn. Bij het streven naar nederigheid kan na-
melijk juist datgene waar het om gaat verloren gaan. Want wanneer u 
zelf weet dat u nederig bent, bent u van nature geneigd hier trots op te 
worden. Dus lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat nederigheid niet zo-
zeer een deugd is, die u kunt nastreven en verkrijgen, maar meer het 
onbewuste resultaat van andere krachten, die in het karakter van u als 
discipel werkzaam zijn. U kunt bijvoorbeeld op een ochtend wakker wor-
den en besluiten de hele dag liefde te tonen voor anderen; en wanneer u 
aan het eind van de dag gaat slapen, kunt u zeggen dat u liefdevol met 
hen bent omgegaan. Maar om de een of andere reden levert het niet het-
zelfde resultaat op wanneer u zo te werk gaat met nederigheid. Liefde is 
actief, praktisch en positief. Maar in het geval van nederigheid kunt u 
nederig handelen zonder nederig te zijn – als u begrijpt wat ik bedoel. 

De laatste plaats innemen 

Stel uzelf eens op de proef. Veronderstel dat iemand u prijst voor uw goe-
de diensten. Het kan een toespraak zijn, of iets dat u hebt geschreven, 
pastoraal werk dat u hebt gedaan, etc.. In antwoord op die lofprijzing 
neemt u een nederige houding aan – u zegt dat het niets te betekenen 
heeft, het is eigenlijk maar een armzalige prestatie, zoveel aandacht niet 
waard. Maar veronderstel eens dat iemand anders over uw diensten het-
zelfde tegen u zegt wat u er zelf zo nederig over hebt gezegd. Stel eens 
dat zij zeggen dat het niets te betekenen heeft, eigenlijk maar een arm-
zalige prestatie, zoveel aandacht niet waard is. Hoe reageert u dan? 
Neemt u het die ander kwalijk? Bent u van binnen kwaad? Als dat zo is, 
dan brengt dit aan het licht dat uw eigen nederige oordeel over uw 
dienstverlening niet zo nederig is als u deed voorkomen. Als het echte 
nederigheid is, zou u bereid moeten zijn te accepteren dat anderen het 
met u eens zijn over de waarde van wat u hebt gedaan. Een waarlijk ne-
derig mens is bereid zich door anderen te laten behandelen op de ma-
nier waarvan hij zegt dat hij dit verdient. 
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Soms zegt iemand in zijn gebed dat de geringste plaats in het Koninkrijk 
voor hem goed genoeg is. Maar wanneer hem later in een bijeenkomst of 
vergadering een ‘geringe’ plaats wordt aangeboden, neemt hij aanstoot 
en klaagt over gebrek aan waardering. Sommigen zijn altijd bereid de 
laagste plaats in te nemen als iemand anders bereid is daar aandacht 
aan te schenken. De bedoeling van dit argument is te benadrukken dat u 
geen nederigheid kunt betrachten zoals u dit met andere verdiensten 
kunt doen. Soms hoort u iemand zeggen: ‘op mijn bescheiden wijze deed 
ik dit of dat’. Maar wie zich van zijn of haar nederigheid bewust is, is hard 
op weg die te verliezen. 

Eerbied en diep ontzag 

De Bijbel vertelt dat de mens is geschapen om gekroond te worden met 
Gods heerlijkheid. Hij heeft dus een bepaalde grootheid. De profeet Jesa-
ja openbaart echter dat die niet wordt gevonden in macht en eer, maar in 
een ‘nederige en verbrijzelde geest’. Wie tot het besef is gekomen van 
Gods grootheid, is nederig: “Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in 
eeuwigheid troont en wiens naam de Heilige is: In den hoge en in het hei-
lige woon Ik en bij de verbrijzelde en nederige van geest” (Jes 57:15). 
Nederigheid komt voort uit eerbied, en eerbied wordt afgedwongen door 
een besef van Wie en wat God is – wat Hij in het verleden heeft gedaan, 
wat Hij nu doet, en wat Hij binnenkort zal doen. Nederigheid vloeit voort 
uit de erkenning van de absolute en uiterste grootheid van God. 

Dit houdt in dat u zich eerbiedig buigt in de tegenwoordigheid van de ont-
zagwekkende superioriteit van God. Dit komt voort uit een erkenning van 
uw absolute afhankelijkheid van Hem. Het is een bekentenis, dat alles 
wat u voor uw leven nodig hebt door God is gegeven; een algehele over-
gave aan de overtuiging, dat uw spreken en handelen in alle opzichten 
ontoereikend is, behalve wanneer u in verbondenheid met Hem leeft. 

Het besef van uw nood en Gods wonderbare reddingswerk in Zijn Zoon, 
wekt deemoedigheid. Het besef van uw hachelijke toestand en Zijn lief-
derijke oplossing, dwingt u nederig voor Zijn aangezicht te wandelen, 
rechtvaardig te handelen, en barmhartigheid lief te hebben. Nederigheid 
is een houding van onderworpenheid uit liefde voor de goedheid van de 
Koning. Wie kan – met eerbied voor God beseffend dat Hij onveranderlijk 
is en tot in eeuwigheid leeft in onbegrensde ruimte, Zijn genade geen 
beperking of einde kent, en Zijn liefde ongeëvenaard is – ooit hoogmoe-
dig zijn in Zijn tegenwoordigheid? Het is de kennis van God die nederig-
heid in uw ziel doet ontstaan. Die wordt niet gemaakt door besluiten uit 
te vaardigen of regels te stellen. Het is het goddelijke, natuurlijke uitvloei-
sel van de kennis van God – in uw geest, in uw hart en in uw ervaring. 
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Er zijn mensen die vreugde vinden in de schoonheid van de wereld om 
hen heen; die deze onderzoeken en bestuderen, en toch geen eerbied 
hebben voor Degene die haar heeft gemaakt. Zij zijn vol bewondering 
voor de wetten van het heelal, maar gaan voorbij aan de Wetgever. Zij 
ontleden de natuur en loochenen de Schepper daarvan. Vaak zijn het 
aangename mensen, knap en bekwaam; maar het zijn mensen die geen 
nederig hart hebben. In zekere zin is de eerste in hun rij de Farao uit Mo-
zes’ dagen. Hij was hoogmoedig in zijn onwetendheid, toen hij zei: “Wie is 
de HERE, naar wie ik zou moeten luisteren?” 

Zelfkennis 

Het andere kernelement van nederigheid is een goede zelfbeoordeling, 
het vermogen uzelf te zien zoals God u ziet. Hij kent u door en door. Een 
plaats om u te verbergen is er niet. U kunt misschien aan de waakzaam-
heid van menselijke ogen ontsnappen, maar niet aan Zijn doordringende 
blik ontkomen! “Alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van 
Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen” (Heb 4:13). Uw me-
degelovigen zien u blunders begaan, maar God weet waarom u dat doet. 
Soms zit u vol teleurstelling, ergernis, jaloersheid en verbittering. Maar al 
te vaak smeekt u om bewondering door anderen voor wat u doet. 

Als u eerlijk bent, moet u toegeven dat u het meest houdt van wat uw 
gerieflijkheid en ambities bevordert. Soms gebruikt u heel alledaagse 
dingen om eer van mensen te ontvangen. Dan bent u verblind door men-
selijke eer, verheugd als u een complimentje van anderen krijgt. Het 
kronkelige, ingewikkelde weefsel van de menselijke natuur brengt de 
verdorven gewoonten voort van een leven waarin uzelf en niet God in het 
middelpunt staat. Zo ziet God u wanneer u op uzelf staat: een uitgemer-
geld leven, wanstaltig en geestelijk misvormd. Het punt is dat wie dit gaat 
beseffen, vernederd zou moeten zijn. 

Wie kan het beeld in Romeinen 3:11-18 bekijken en tevreden zijn met 
zichzelf? Het is een beeld van de mens ten voeten uit. Het begint met: 
“Niemand is rechtvaardig” en eindigt met: “De vreze voor God staat hun 
niet voor ogen.” Het eerste wordt door de tweede verklaard. Het betekent 
dat er op aarde geen of nauwelijks nederigheid is. Wie dit gaat beseffen, 
zou ernaar behoren te verlangen dat daarin verandering komt. Denkt u er 
wel eens over na welke verandering dat in uw leven zou kunnen zijn? 
Bent u bereid om overal te zijn, waar God u wenst te hebben? Bereid om 
alles te doen wat Hij u wil laten doen? Liever te zwijgen dan trots en aan-
dacht vragend uw stem verheffen? Blij om anderen te helpen doen wat u 
zelf het liefst zou doen om er eer mee aan de dag te leggen? Verlangend 
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om in liefde te dienen zonder er iets voor terug te krijgen? In staat be-
langrijke dingen te doen zonder uzelf belangrijk te vinden? Dit zijn zo wat 
praktische voorbeelden van de ware betekenis van nederigheid. 

Galaten 6:1 en 2 is een interessante passage over het herstel van men-
sen die de verkeerde kant opgingen: “Broeders, zelfs indien iemand op 
een overtreding betrapt wordt, helpt u, die geestelijk bent, hem terecht in 
een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf; u mocht ook eens in 
verzoeking komen.” Dit “in een geest van zachtmoedigheid” betekent: 
met ware nederigheid. Het betekent dat het falen van anderen u nederig 
zou moeten maken. Bent u ook wel eens onder de indruk van hoe broos 
u van uzelf bent? Bedenk wat falen meestal is: het gevolg van zwakheid, 
in combinatie met de gelegenheid die zich voordoet; een neiging die sa-
mengaat met gunstige omstandigheden. Sommige mensen gaan de rech-
te weg, omdat zij de kans niet hebben de slechte kant op te gaan. Dit 
betekent dat u geen reden hebt u superieur ten opzichte van anderen te 
voelen. Hebt u de verleiding van nabij ontmoet, haar getrotseerd, haar 
overwonnen? En bent u onbeschadigd en als overwinnaar door de be-
proeving heen gekomen? Of bent u ongedeerd, omdat u tot dusver niet 
beproefd bent? Daarom zegt Gods wijsheid door Paulus: “ziende op uzelf, 
u mocht ook eens in verzoeking komen” (Gal 6:1). Als u uw broeder of 
zuster in het geloof een fout ziet maken, is het niet goed kwaad te wor-
den. Dat is het argument van een verloren zaak. Afkeuring op zich kan 
geen herstel teweegbrengen. Irritatie verergert vaak de wanhoop. Wie 
zware lasten draagt mag die niet in het wilde weg van zich afsmijten. De 
enige oplossing is liefde die het geestelijk welzijn van anderen boven al 
het andere verlangt te stellen; liefde uitgedrukt in een geest van zacht-
moedigheid. 

De nederigheid van ware grootheid 

Van één ding kunt u zeker zijn: de zachtmoedigheid die van discipelen 
van Christus wordt gevraagd, is niet de zachtmoedigheid van de menselij-
ke natuur. Als dit zo was, zou Christus tevergeefs zijn gestorven. In wer-
kelijkheid is het de zachtmoedigheid van Christus die in zijn discipelen 
zichtbaar wordt. Denk eens na over deze woorden: “En in zijn uiterlijk als 
een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam gewor-
den tot de dood, ja, tot de kruisdood” (Flp 2:8). Het was geen onderwer-
ping uit zwakheid. Het was geen berusting vanwege lichamelijke zwakte. 
Christus legde Zich niet zomaar neer bij Gods wil – Hij stemde ermee in. 
Hij was actief – actief in de strijd tegen de zonde, actief liefde bewijzend. 
In zijn nederigheid was Christus sterk met de sterkte die tot uitdrukking 
komt in volhardende activiteit voor Gods doel met een falende mensheid. 



 71

Dus voor wie Christus als maatstaf neemt, is nederigheid niet het aanne-
men van de houding van iemand die voor alles terugdeinst. Het is geen 
behoedzame berekening om nederig te zijn. Het is een door liefde be-
heerste bereidwilligheid te dienen, zonder gedachte aan roem. Nederig-
heid is zachtmoedigheid waarvan u zich niet bewust bent, omdat u te 
zeer bent toegewijd aan de dienst voor God en uw naaste om u zorgen te 
maken over uw goede naam. Over de Knecht die Zich vernederde staat 
geschreven: “die de gestalte van een dienstknecht heeft aangeno-
men” (Flp 2:7). Hij heeft zelf ook een leerling willen zijn, en daaruit heeft 
Hij kracht geput. En als u net als Hij nederigheid hebt geleerd, hebt u de 
vernieuwende kracht van discipelschap ervaren. 

Voor verdere studie aangaande de nederigheid van Christus: zie ons 
boek De brieven van Paulus, de brief aan de Filippenzen. 
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8. Heiligheid

“Jaag naar vrede met allen en de heiliging  
zonder welke niemand de Heer zal zien.” 

Heiligheid kent twee aspecten, die een duidelijk en sterk verband met 
elkaar hebben. Het eerste zouden we ‘heiligheid door associatie’ kunnen 
noemen. Associatie is het een met het ander verbinden. Iets is heilig om-
dat het bestemd is voor het goddelijk doel. Iemand is ‘heilig’ omdat hij is 
geroepen tot werk speciaal voor God. De vaten van de tempel waren hei-
lig omdat zij gebruikt werden bij de offers op het altaar. De hogepriester 
was heilig vanwege zijn roeping en aanstelling. Het tweede aspect zou 
‘daadwerkelijke heiligheid’ genoemd kunnen worden. Deze heiligheid 
heeft betrekking op wat mensen zijn en doen. Zij die geroepen en aange-
steld zijn, en daardoor heilig door associatie, proberen een bij die positie 
passend leven te leiden van actieve heiligheid. Het eerste betreft een 
toestand, een status, het tweede een manier van leven. 

Heiligen en heiligheid 

Deze twee aspecten zijn te vinden in de brief aan de Efeziërs. In hoofd-
stuk 1:1 schrijft Paulus aan “de heiligen ... die in Efeze zijn”. Een heilige 
is een persoon die is apart gezet, geheiligd door roeping. In hoofdstuk 
5:3 spoort Paulus de gelovigen aan te leven “zoals het heiligen betaamt”. 
Het is een oproep een leven te leiden in overeenstemming met hun sta-
tus. Hij zegt daarmee: aangezien jullie heiligen zijn, leef daarom een le-
ven dat bij heiligen past. Dat dit de bedoeling was van de apostel wordt 
bewezen door een duidelijke aansporing aan het begin van hoofdstuk 4: 
“... vermaan ik u dan te wandelen waardig aan de roeping, waarmee u 
geroepen bent”. De vermaningen die volgen, hebben te maken met per-
soonlijke relaties: als man en vrouw, kinderen en ouders, meesters en 
dienaars. Ze zijn gericht op verantwoordelijkheden en persoonlijk gedrag; 
en dus de verwezenlijking van de heilige roeping in de ervaring van het 
dagelijkse leven. 

Het voornaamste doel van de brief is dan ook aan te dringen op een per-
soonlijke, praktische toepassing van de betekenis van de roeping, op een 
zodanige manier dat gewaarborgd wordt dat deze gelovigen als heiligen 
zullen leven. Dit is daadwerkelijke heiligheid. 

Nu hebben we een nauwkeuriger definitie van heiligheid nodig. Dat zij 
dichtbij gerechtigheid ligt, daarover kan geen twijfel bestaan. Maar per-
soonlijk ben ik tot de conclusie gekomen dat er een verschil bestaat tus-
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sen gerechtigheid en heiligheid. Het onderscheid is te zien aan de hand 
van twee voorbeelden in het Nieuwe Testament. 

De eerste komt uit de lofzang van Zacharias in Lucas 1:74: “dat Hij ons 
zou geven, zonder vreze, uit de hand van de vijanden verlost, Hem te die-
nen in heiligheid en gerechtigheid voor zijn aangezicht, al onze dagen.” 
De tweede is Paulus’ aansporing van zijn lezers in Efeze, “dat u ... de 
nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarach-
tige gerechtigheid en heiligheid” (4:24). Het woord dat in deze twee pas-
sages werd vertaald met heiligheid, is in die zin speciaal dat het nergens 
anders in het Nieuwe Testament voorkomt. De gedachte hierachter is die 
van genade, in de zin van erbarming, een geest van vriendelijkheid. Het 
essentiële bestanddeel van gerechtigheid en heiligheid is hetzelfde, na-
melijk de juiste gerichtheid. Maar het verschil ligt in de sfeer van de wer-
king. Hier volgt een poging tot een definitie: Gerechtigheid is juistheid 
van gedrag; heiligheid is dat ons karakter recht is voor de Heer. We kun-
nen de juiste dingen doen om allerlei redenen: eigenbelang, loyaliteit, 
medelijden, ons waar willen maken. Ware gerechtigheid wordt geïnspi-
reerd door heiligheid; en heiligheid in een discipel is een benadering van 
het karakter van Christus. Als het in één zin gedefinieerd zou moeten 
worden, dan kan dit goed in de woorden van Johannes 1:17: “Want de 
wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus 
Christus gekomen”. Heiligheid in haar beste vorm is een karakter vol van 
genade en waarheid. In het leven als discipel betekent het: beheerst wor-
den door de waarheid, en gedreven worden door de liefde. Soms wordt 
de vraag gesteld: ‘Hoe kan ik weten of ik heiligheid bezit?’ In antwoord 
hierop moet ik in alle eerlijkheid een andere vraag stellen: In hoeverre 
bent u in uw karakter een mens van genade en waarheid? 

Heiligheid en vruchtbaarheid 

We kunnen onze speurtocht op een andere wijze voortzetten. We passen 
de maatstaf van Jezus toe: “Aan hun vruchten zult u hen kennen.” Heilig-
heid draagt vruchten. Vruchten komen niet als bij toverslag – ze groeien 
onder bepaalde condities. Wat groei betreft bevindt u zich onvermijdelijk 
op het terrein van iets wat langzaam gebeurt. Bovendien is groei in zeke-
re mate niet merkbaar, hoewel de stadia wel te onderscheiden zijn. Zoals 
dat van de knop, daarna van de bloei en dan van de vruchten. Elk stadi-
um is noodzakelijk en vertegenwoordigt op zichzelf iets dat werkelijk 
wordt bereikt. Elk stadium heeft een soort van volmaaktheid wanneer het 
proces wordt voortgezet in het volgende stadium. Bijvoorbeeld, de knop 
kan volmaakt zijn, maar als het nog altijd een volmaakte knop is in het 
stadium van de bloesem, dan is zijn volmaaktheid schijn. Een baby van 
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twee jaar kan een volmaakt kind zijn, maar als die volmaaktheid van een 
tweejarige nog zo is op, laten we zeggen, vijfjarige leeftijd, dan noemen 
we het een groeistoornis of vertraagde ontwikkeling. Vruchten vragen 
groei, en groei houdt ontwikkeling van binnenuit in. Hoe worden de vruch-
ten herkend? Persoonlijk geloof ik dat het beter is enkele praktische re-
sultaten te nemen, en deze dan eerlijk te toetsen in het licht van ons ei-
gen discipelschap, dan ons in te laten met theorieën van erfelijkheid en 
omgeving. De kwesties die we kiezen zijn deze: eigenliefde, liefde voor de 
wereld, begeerte naar bepaalde dingen, liefde voor huis en gezin. 

Een eerlijk zelfonderzoek 

Per bovengenoemd punt zou ik u graag de volgende vragen willen stellen: 

Eigenliefde: Bent u tegenwoordig minder op uzelf gericht dan, zeg, vijf 
jaar geleden? Staat God nu meer in het middelpunt van uw leven? Bent u 
blij en bereid de zaak van Christus te dienen, zelfs al betekent dit wat 
beperkingen van uw ‘vrijheid’, en ook al brengt dit wat zelfverloochening 
met zich mee? Hebt u Christus steeds meer op de troon geplaatst? 

Liefde voor de wereld: Hoe welkom is de bewondering van de wereld voor 
u, vergeleken met vroeger? Bent u heimelijk jaloers op wie iets betekent 
in de wereld? Hoewel u misschien in het openbaar hun roem veracht, 
wenst u dan toch niet diep in uw hart meer te zijn zoals zij en meer te 
bezitten van wat zij bezitten? Verlangt u er vooral naar vooruit te komen? 

Begeerte naar dingen: Stemt u ermee in dat het leven niet bestaat uit 
het bezit van dingen, maar leeft u eigenlijk alsof dit wèl zo is? Hoopt u 
meer te krijgen en het verder te brengen? Indien u in staat bent rijkdom-
men te verzamelen, is dat dan met de bedoeling anderen te helpen en 
de zaak van Christus te bevorderen, of om er zelf van te genieten? 

Liefde voor huis en gezin: Liefde voor uw gezin en familie is natuurlijk 
juist en goed. Maar Jezus zei dat er een tijd kan komen dat een discipel 
zijn discipelschap vóór huis en gezin moet stellen. Misschien gaat u er-
van uit dat u dat nooit zal overkomen; maar stel dat dit wel zo zou zijn, 
hoe zou u dan reageren? Soms zijn mensen uit liefde voor iemand an-
ders bereid iets zondigs of minderwaardigs te doen. Zou u uit liefde voor 
uw verwanten, misschien in een crisistoestand, ontrouw kunnen zijn aan 
Christus en zijn zaak? En als u dat in het verleden hebt gedaan, of zou 
hebben kunnen doen, zou u het dan ook nu doen? 

Door dit soort vragen eerlijk te stellen en te beantwoorden, bent u in 
staat de ontwikkeling van de heiligheid in uw leven te zien. Karakter 
wordt gevormd door gedrag. Als u graag een liefdevol karakter wilt heb-
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ben, begin dan met liefdevol te handelen. Als u betrouwbaar wilt worden, 
doe dan wat u zegt en belooft. In ieder geval bereikt u de heiligheid nooit 
door praten en argumenteren. Bespiegelingen houden en nooit stappen 
ondernemen, houdt in dat u het proces onvruchtbaar maakt; de zegen 
van God tegenhoudt door onverschilligheid. De weg naar heiligheid loopt 
via een oprechte overgave van uw wil, verstand en gevoel, aan de gebo-
den van God. Heiligheid komt niet door menselijk streven, maar door de 
overgave van uw leven aan Christus, zodat Hij toegang krijgt tot uw hart, 
en vervolgens als gewillige discipel in verbondenheid met Hem leven. Dat 
leven houdt afzien van het kwade in, verwerping van de krachten die u 
daarin tegen willen houden, en u onderwerpen aan de Heer. 

Heiligheid is Gods wil. 

Uiteindelijk wordt iemand gelijk aan de god die hij of zij aanbidt. Wie een 
levenloze god aanbidt, wordt zelf levenloos. Wie de enige en waarachtige 
God aanbidt, wordt levend tot in alle eeuwigheid. Raak niet ontmoedigd 
door het absolute karakter van uitspraken: “heilig u en wees heilig, want 
Ik ben heilig” (Lev 11:44). Er is een uitspraak van Jezus die voor alle tij-
den waar is: “U dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt 
is” (Mat 5:48). Dit is een openbaring van het ideaal – Gods gedachte 
voor de mens. Dit ideaal hebt u nodig om te blijven streven naar het 
hoogste goddelijke doel. Als u wilt streven, moet u omhoog streven. U 
moet de horizon kunnen zien om u te inspireren de woestijn door te ko-
men. Wie het bereikbare zoekt en krijgt, omringd wordt met al wat voor 
mensen mogelijk is, is al snel zelfvoldaan en geneigd tot opschepperij. 

Bedenk dat heiligheid Gods wil is voor de heiligen: “Hij heeft ons immers 
in Hem uitverkoren ... opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor 
zijn aangezicht ... tot lof van de heerlijkheid van zijn genade” (Efez 1:4,6). 
Uitverkoren tot heiligheid: “Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij 
ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn Zoon, 
opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen” (Rom 8:29).  

Als u een ware discipel van Jezus wilt zijn, in het licht van zijn roeping en 
in antwoord op zijn aansporing te leven zoals bij heiligen past, zou u zich 
eerst moeten afvragen wat uw persoonlijke belemmeringen zijn. Geef 
deze de juiste namen. Is het uw partner, zijn het uw vrienden of vriendin-
nen, is het een gewoonte, een toegeeflijkheid, uw werk? Zie ze open en 
eerlijk onder ogen. Reken er moedig eens en voor altijd mee af. Dat is 
ernstig streven naar heiligheid. Daarin ligt de vernieuwende kracht van 
discipelschap! 
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9. De hoogste toets

“Want allen die door de Geest van God geleid worden, 
zijn zonen van God.” 

De hoogste toets voor discipelschap is te zien in de woorden van de 
apostel Paulus in Romeinen 8:9: “Indien iemand echter de Geest van 
Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe.” De woorden zijn schok-
kend, omdat zij zo nadrukkelijk en op de man af zijn geschreven. Het ab-
solute karakter van die vaststelling moet wel reden zijn de pas in te hou-
den, en na te denken over de ernst van deze woorden. Ze houden in dat, 
wanneer de Geest van Christus helemaal ontbreekt in uw leven, het doen 
van uw taken leeg en nutteloos is. Uiterlijk schijnen ze wel goed, maar 
innerlijk zijn ze waardeloos en dus verloren moeite. 

Wat wordt hier bedoeld met “de Geest van Christus”? Een geest als die 
van Christus, die overeenkomt met het nieuwe schepsel dat geschapen 
is naar Gods beeld in gerechtigheid en ware heiligheid. Een toestand van 
het karakter, die overeenkomt met de uitdrukking in Romeinen 8:10 
“indien Christus in u is”. Paulus zei eens: “Christus leeft in mij”. Op deze 
wijze dienen we de hoogste toets hier te verstaan. 

Uiteraard besef ik dat anderen er anders over kunnen denken, en dit in-
zicht niet delen. Maar de wijze van verstaan zoals ik die net heb aange-
geven, wordt gesterkt door iets wat in het evangelie van Lucas, hoofdstuk 
9:51-56 staat. Jezus en zijn discipelen zijn op weg naar Jeruzalem. In een 
Samaritaans dorp worden ze voor het hoofd gestoten. Jakobus en Johan-
nes willen vuur uit de hemel laten komen om de dorpsbewoners te do-
den. Jezus zegt daarop: “U weet niet van hoedanigen geest u bent” (vs. 
55 Staten Vertaling). Wat wil zeggen dat er op dat ogenblik geen overeen-
stemming is tussen de geest van Christus en de geest van zijn apostelen. 
Deze passage openbaart de geest van Christus als een innerlijke gesteld-
heid, ontwikkeld en gevoed door het onderwijs van de Meester. Een in-
stelling die geleid wordt door de Geest, door het Woord van God. De ge-
moedstoestand, het temperament, de dynamische kracht van het leven. 

Ik heb twee alinea’s hiervóór al een alledaags woord gebruikt voor deze 
uitzonderlijke toestand: karakter. Alles bij elkaar genomen komt iemands 
karakter tot uitdrukking door zijn geest, zijn stemming en houding. Ie-
mands karakter onthult wat hij is — zo is het ook met zijn geest. Het is 
dus vooral dit waar Paulus op doelt, in wat hij zo nadrukkelijk stelt. De 
essentiële en doorslaggevende toets van wat we zijn, is wat in ons inner-
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lijk omgaat. Onze geest geeft de werkelijkheid aan, goed of slecht. Zoals 
iemand in zijn hart denkt, zo is hij. Onze uiterlijke verrichtingen vormen 
niet altijd de ware maatstaf van onze geest, evenmin de zorgvuldig voor-
af bedachte dingen die we zeggen. Af en toe zijn harde mensen vriende-
lijk. God meet mensen niet af naar dingen die ze ‘bij gelegenheid’ zeggen 
of doen, maar naar hun geestesgesteldheid. 

Hebt u ooit gemerkt hoe zwak mensen in de Bijbel soms zijn, in juist dat-
gene waarin zij als sterk bekend staan? Zij doen dingen die niet overeen-
komen met hun geestesgesteldheid. Abraham, het opmerkelijke voor-
beeld van geloof, struikelt en maakt gebruik van een uitvlucht, wanneer 
hij denkt dat hij mogelijk in gevaar verkeert wegens zijn mooie vrouw Sa-
ra. Mozes, bekend om zijn zachtmoedigheid, wordt driftig in een moeilijke 
situatie. Elia, de profeet zonder vrees, vlucht wanneer hij wordt gecon-
fronteerd met de woede van Izebel. Petrus, de man met de onwankelba-
re moed als van een rots, is weifelmoedig en laf in de tegenwoordigheid 
van een slavinnetje. Johannes, de apostel van de liefde, wil vuur uit de 
hemel laten komen over mensen die de Koning geen eer willen bewijzen. 
Het lijkt waar te zijn – zo nu en dan falen mensen juist in datgene wat 
hun kracht is. 

De werkelijke toets 

Iemands ware geestesgesteldheid komt niet vaak aan het licht door toe-
vallige gebeurtenissen. Zo nu en dan zal iemand, wiens spreekwijze ge-
woonlijk zuiver en goed is, vervallen tot laag-bij-de-grondse taal. Soms is 
ook het tegenovergestelde het geval: iemand die vaak vloekt uit ineens 
heilige woorden. Maar in geen van beide gevallen komt hun ware gees-
tesgesteldheid aan het licht. De Koning zei eens dat mensen op de dag 
van het oordeel rekenschap zullen moeten afleggen van elk ijdel woord 
dat ze spreken. Want juist het ijdele, onvoorbereide woord dat iemand 
gebruikt, onthult zijn innerlijke gesteldheid. Er wordt wel gezegd: ‘als je 
de waarheid over iemand wilt weten, vraag er dan de mensen naar met 
wie hij of zij nauw samenleeft’. Dit is inderdaad betrouwbaarder dan een 
officieel getuigenis, omdat het om de werkelijke mens gaat, zoals ande-
ren die dagelijks meemaken. Dit alles benadrukt de noodzaak om zorg-
vuldig uw innerlijke geestesgesteldheid te onderzoeken, als u wilt vol-
doen aan de hoogste toets voor discipelschap. Een nuttige maatstaf is 
eens te bekijken hoe u zich gedraagt in onverwachte omstandigheden, 
omdat u op die momenten gewoonlijk geen gelegenheid heeft uw ant-
woord voor te bereiden, of uw gedrag van te voren uit te denken. Boven-
dien komt de waarheid wat betreft uw innerlijk vaak tot uitdrukking in 
alledaagse gebeurtenissen. 



78 

Iemand heeft eens gezegd dat discipelschap is als een wijnpers die door 
de Koning wordt getreden. Door zijn onderwijs, en de uitwerking daarvan 
in het leven van een discipel, onthult Hij diens ware aard. Zo wordt de 
geestesgesteldheid onthuld in alle soorten van toestanden die zich ont-
wikkelen. Soms in tegenspoed, soms in voorspoed, soms in de onbe-
kendheid, soms in populariteit, in goede en in slechte tijden, tijdens de 
gewone gang van zaken in het dagelijks werk, overal kunt u ontdekken 
welke geestesgesteldheid u bezit. 

Ontwikkeling van de Geest van Christus 

Aangezien het hebben van de Geest van Christus een innerlijke toestand 
is, volgt hieruit dat u die niet ontvangt louter door uiterlijke dingen in orde 
te brengen. Uw energie gebruiken voor wat van minder belang is, zal niet 
veranderen wat er werkelijk toe doet. Slappe inspanningen zullen geen 
radicale veranderingen brengen. Uiteindelijk is het uw instelling waar het 
om gaat; en het is niet waarschijnlijk dat die wordt beïnvloed door alleen 
uw bewondering voor het karakter van de Koning. De godsdienstige we-
reld is vol mensen die bewondering hebben voor de Man van Nazaret. 
Bewonderend over Hem spreken, maar u niet aan Hem onderwerpen, 
houdt in feite gebrek aan eerbied voor Hem in. Evenmin zult u de gees-
tesgesteldheid van Christus bereiken door rituele imitatie. U kunt uiterlijk 
de dingen doen die Christus deed. U kunt rondgaan en mensen de voe-
ten wassen, in uw spreken alleen Bijbelse uitdrukkingen gebruiken, in 
het openbaar spreken, geen blijvend thuis hebben – en ondanks dat al-
les toch geen ware discipel zijn. Omdat uiteindelijk de werkelijke toets 
een toets van de geest is. Het hart is de plaats van overleg, waar beslis-
singen worden genomen die bepalend zijn voor de uiteindelijke overwin-
ning op uw natuurlijke neigingen en menselijke verlangens. 

Ons onderwerp is de vernieuwende kracht van discipelschap, de transfor-
merende kracht die ik in het eerste hoofdstuk probeerde te omschrijven. 
De plaats waar deze werkzaam is, is in de eerste plaats de geest: “Word 
hervormd door de vernieuwing van uw denken”. Voeg hierbij de volgende 
woorden: “Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus 
was” (Flp 2:5); en: “... dat u verjongd wordt door de geest van uw den-
ken” (Efez 4:23). Het mag misschien ouderwets klinken, maar het staat 
onomstotelijk vast: Als u zijn woorden volkomen tot uw gedachten laat 
doordringen, en als u zijn daden het voorbeeld voor en de ervaring van 
uw dagelijks leven laat worden; als u steeds meer de geestelijke waarde 
van zijn onderwijs leert kennen, en als u het offervaardige karakter van 
zijn liefde voor u gaat beseffen, kunt u steeds meer van zijn geest in uzelf 
ontwikkelen. 
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Wie betwijfelt of dit de goede methode is, denke aan de apostel Paulus. 
Hij dringt er bij de volgelingen van Jezus op aan een einde te maken aan 
hun krenterigheid; vrijgevig te zijn, te geven, ja zelfs zich op te offeren 
voor hun arme geloofsgenoten. Let op de methode die hij gebruikt: 
“Wees dan ook in dit liefdewerk overvloedig ... U kent immers de genade 
van onze Heer Jezus Christus, dat Hij om uwentwil arm is geworden, ter-
wijl Hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden” (2 Kor 8:7-9). 
Een verandering van inzicht in wat het werkelijk betekent een discipel 
van de Heer te zijn, loopt uit op een verandering van gedrag, wat een ver-
betering van karakter met zich meebrengt – een vooruitgang ten gunste 
van Christus, dank zij zijn onderwijs en de invloed van zijn Geest. 

Ware discipelen proberen voortdurend te bepalen wat in het voorbeeld 
van de Meester voor hun leven de meest belangrijke elementen zijn. Je-
zus komt in de evangeliën meer naar voren als iemand die duidelijk is in 
wat Hij zegt en doet, dan als iemand die de dingen ingewikkeld maakt. 
Hij is open, ongekunsteld, oprecht. Hij heeft geen geheim leven, iets dat 
verborgen moet blijven. De geest van Christus is van een doorzichtige 
eenvoud. Hij hoeft nooit zijn woorden bij te stellen, uit angst voor de in-
druk die Hij op anderen maakt, uit zorg voor zijn ‘imago’. Hij kijkt nooit 
tersluiks opzij, om te zien wat voor indruk Hij maakt. Hij spreekt onom-
wonden, openhartig, en is bereid omwille van de eerlijkheid van zijn on-
derwijs zijn leven in gevaar te brengen. Het is alsof u naar de helder blau-
we hemel kijkt op een mooie zomer- of winterdag, zonder mist en wolken. 

Dan is er zijn kalmte, die zo duidelijk is in het evangelieverhaal en je ie-
dere keer dat je het leest meer opvalt. Zelden wordt Hij door omstandig-
heden gedwongen. Het is eerder zo dat Hij de omstandigheden dwingt. 
Wanneer anderen opgewonden en onrustig zijn, in hun geest door stor-
men heen een weer geslingerd worden, is deze Man de kalmte zelf. Zijn 
laatste uren zijn het beste voorbeeld. Pilatus loopt heen en weer over het 
plaveisel van zijn paleis, en bijt – als het ware – op zijn nagels van de 
spanning. Het volk is rusteloos en tiert, belust op bloed. De priesters zijn 
agressief en prikkelbaar. Te midden van dat alles is er Eén rustig en kalm 
van geest: de Man met het kleed zonder naad, de ziener van Galilea. 

Vervolgens valt zijn mededogen op. Dat onthult opmerkelijk veel over zijn 
geestestoestand. Hij reageert met een majestueuze vanzelfsprekendheid 
op het leed en de vreugde van anderen. Hij lacht in Kana en weent in 
Bethanië. Als Hij door de straten en over de heuvels van Galilea wandelt, 
is het volk Israël zich sterk bewust van de gevoeligheid van God. In al hun 
benauwdheid werd Hij Zelf benauwd. Hij wist dat zij zo dikwijls waren als 
schapen zonder herder en werd van mededogen voor hen vervuld. 
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Dit is een beschouwing van de geest van Christus – de ideale. Het is de 
moeite waard daar over na te denken, omdat door de geestelijke ontwik-
keling van uw karakter – zichtbaar in eigenschappen als zuiverheid, 
kalmte en mededogen – Christus gestalte in u krijgt. Deze dingen zijn 
cruciaal in de beoefening van het discipelschap in het dagelijkse leven. 

Het leven kan soms ingewikkeld lijken. U hebt te maken met zowel het 
geestelijke als het natuurlijke, aardse, en u staat met één been in het 
ene en met één been in het andere kamp. Al te vaak raakt het geestelijke 
begraven onder alle zorgen en geneugten van uw dagelijkse bestaan. De 
belangrijke dingen, die u misschien eens scherp zag, vervagen langzaam. 
Dingen die eens helder en duidelijk waren, zijn nu ingewikkeld. Het ge-
loof, eens stralend helder, is langzaam verzwakt. Daarom klinkt de op-
roep: neem afstand van de dingen die huichelachtigheid aanmoedigen, 
en streef naar de dingen die de eenvoud bevorderen. Reken af met de 
schemertoestand. Wandel in de helderheid van het licht, en laat u zien. 

De geest van rusteloosheid 

Probeer kalmte te ontwikkelen. De wereld is rusteloos. Dit maakt deel uit 
van het gebrek aan het horen naar Gods Woord. Karakteristiek voor de 
geest van deze tijd zijn de woorden ‘Ik moet er vandoor’. Dit betekent dat 
er door alle huishoudelijke bezigheden en het dagelijks werk geen tijd 
meer is voor wat van eeuwig belang is, en geen tijd meer voor de moei-
lijkheden en de problemen van de heiligen. Maakt u zich zorgen over te 
veel dingen? Blijft u kalm in de maalstroom van het leven van alledag? 
Laat het toch duidelijk zijn: in zoverre u de geest van Christus heeft, zal 
uw hart op de Heer zijn gevestigd; niet overmeesterd door paniek, maar 
in vredige rust; onverstoorbaar omdat u zich door Christus laat leiden. 

Toon mededogen voor anderen. Dit is liefde die het goede verlangt voor 
mensen in moeite en benauwdheid. Het is liefde die opwelt en overvloeit 
ter wille van mensen die heil en leven nodig hebben. Het is gevoeligheid, 
die bewogen, werkzaam en overwinnend is. “Laat die gezindheid bij u 
zijn.” Zo wordt hardheid buitengesloten en gemeenheid uitgebannen. Het 
mededogen van Christus in zijn discipelen zal niet toelaten, dat iets radi-
caal in de weg komt van het liefdevol dienen van de gebrokenen van 
hart. Geen persoonlijke voorkeur, geen menselijke hoogmoed, geen ver-
waande wijsheid, geen liefde voor genot zou de gevoeligheid van uw lief-
de in de weg staan. Reken af met uw omzichtige berekeningen, met uw 
vertrouwen op het vlees, geef u over aan het genaderijke voorbeeld van 
de Verlosser. Wees van deze geest vervuld, en u zult zijn eigendom zijn, 
nu en voor altijd. Dit is de vernieuwende kracht van discipelschap waar-
naar u zoekt. Ik hoop van harte dat u die vindt! 
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Zich gedragen
in het huis van God

Jan Koert Davids 

Dit schrijf ik u, hoewel ik vrij spoedig tot u hoop te komen. 
Mocht ik nog uitblijven, 

dan weet u, hoe men zich behoort te gedragen in het huis van God, 
dat is de gemeente van de levende God, 

een pijler en fundament van de waarheid. 

(1 Timoteus 3:15) 

Deel 3 
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1. Fundament en levende stenen

Inleiding 

In hoofdstuk 3:15 van zijn eerste brief aan Timoteüs geeft Paulus aan 
waarom hij hem schrijft: “Dit schrijf ik u, hoewel ik vrij spoedig tot u hoop 
te komen. Mocht ik nog uitblijven, dan weet u, hoe men zich behoort te 
gedragen in het huis van God, dat is de gemeente van de levende God, 
een pijler en fundament van de waarheid”. Ondanks dat Paulus ver-
wachtte spoedig bij hem in Efeze te zijn, vond hij het toch noodzakelijk 
hem vooraf deze brief te schrijven. Hieruit blijkt hoe belangrijk Paulus het 
vond hem er aan te herinneren hoe men zich dient te gedragen in de ge-
meente. Het kon zelfs niet wachten tot hij het hem vis-à-vis kon zeggen. 

Reden, dunkt mij, daar goed bij stil te staan, zodat ook wij dat weten. 
Maar eerst zullen we het fundament van het huis van God zelf bekijken. 

Het huis van God 

Zoals in het geciteerde vers is te zien, wordt met het huis van God de ge-
meente bedoeld. Dat is dus een woning waarin vele gelovigen verblijven, 
met al hun verschillen in karakter, leeftijd, huidskleur, taal, afkomst, 
maatschappelijke status, en alles waarin zij zich nog meer van elkaar 
onderscheiden, waardoor zij anders dan anderen kunnen zijn. In een be-
langrijk opzicht zouden christenen echter één moeten zijn: in het geloof 
in die ene waarheid. Opmerkelijk is dat Paulus hier dit huis “de pijler en 
het fundament” noemt van de waarheid, terwijl op andere plaatsen Chris-
tus, of de waarheid zelf het fundament is. Zelf denk ik dat er geen of wei-
nig verschil is: de gemeente is de bewaker en prediker van de waarheid 
in Christus. Pijlers en fundamenten zorgen ervoor dat wat er op wordt 
gebouwd vast staat. Verankeren we wat er op gebouwd wordt niet goed, 
dan is er al snel sprake van een bouwval, een puinhoop. 

Vertaald naar uw geestelijk leven wordt hiermee duidelijk dat u door 
hechte verbondenheid met Christus en zijn gemeente, en de waarheid 
van Gods Woord, vaste grond onder uw voeten heeft. Dan blijft u staande 
in beproeving, en kunt u niet van Hem worden losgeslagen. Door een 
nauwe relatie met medegelovigen vormt u de sterke muren van het huis 
van God, die niet snel zullen instorten. 

Een gemeenschap 

In de Bijbel worden vele verschillende beelden gebruikt voor de relatie 
met God, Christus en medegelovigen. Gelovigen worden kinderen van 
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God, slaven, dienaren, vrienden van God en Christus, broeders en zus-
ters van Christus en elkaar genoemd. Al deze relatievormen passen bij 
het beeld van het huis, dat vooral bedoeld is om de gemeenschap van 
wie in het huis zijn aan te geven. In die zin liggen huis en gemeente in dit 
vers in elkaars verlengde, want de gemeente is de gemeenschap van de 
heiligen onder het Hoofd Christus Jezus. 

Leerzaam is in dit verband de brief aan Efeze, waarin Paulus schreef over 
het voorrecht van de gelovigen uit de niet-Joden: “Zo bent u dan geen 
vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers van de heiligen en 
huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en 
profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In Hem wast elk 
bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Heer, in 
Wie u ook mede gebouwd wordt tot een woonstede van God in de 
Geest” (Efez 2:19-22). Hieruit valt af te leiden dat hij hier ten minste 
twee uitspraken van de Heer Jezus in gedachten had. 

De eerste is uiteraard die waarin Hij vanuit Psalm 118 wees op zijn sleu-
telpositie in Gods heilswerk: “Wat betekent dan dit, dat er geschreven is: 
De steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoek-
steen geworden”. Ook de apostel Petrus gebruikte deze woorden. Ener-
zijds om van zijn kant weer te wijzen op de noodzaak Jezus te beschou-
wen als het hechte fundament van het geloof. Anderzijds om te laten zien 
dat de individuele gelovigen, net als Christus, levende stenen behoren te 
zijn, geschikt tot opbouw van het heilige huis waarin God kan wonen: “En 
komt tot Hem [Christus], de levende steen, door de mensen wel verwor-
pen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, en laat u ook zelf als levende 
stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig 
priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die God 
welgevallig zijn, door Jezus Christus. Daarom staat er in een schriftwoord: 
Zie Ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen, en wie op hem 
zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. U dan, die gelooft, geldt 
dit kostbare …” (1 Pet 2:4-7). 

De gehele gedachte aan deze belangrijkste steen van het gebouw vinden 
we ook weer terug in het vierde hoofdstuk van Paulus’ brief aan Efeze. 
Weliswaar is het beeld hier niet de hoek- of sluitsteen, maar het belang-
rijkste van een lichaam, het hoofd, maar dit beeld lijkt vermengd te zijn 
met zijn woorden dat elk bouwwerk, goed ineensluitend, opwast tot een 
tempel: “… het hoofd … Christus … aan Hem ontleent het gehele lichaam 
als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn 
geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei van 
het lichaam, om zichzelf op te bouwen in de liefde” (Efez 4:16). 
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In zijn brief aan Kolosse vinden we overigens hetzelfde beeld maar dan 
geheel gericht op het lichaam: “… het hoofd, waaruit het gehele lichaam, 
door pezen en banden ondersteund en samengehouden, zijn goddelijke 
wasdom ontvangt” (Kol 2:19). Het geestelijke huis, dat God bouwt op 
Christus, wordt op deze wijze voorgesteld als een lichaam, gestuurd door 
de liefde van Christus, en gericht op de verheerlijking van de God – Die 
liefde is – en op het behoud van mensen, die Hij in Zijn liefde roept om 
hen genadig te kunnen zijn. 

In het eerste hoofdstuk had hij al geschreven over het unieke dat God in 
Christus Jezus heeft gedaan: “… Hij [God] heeft … Hem [Christus] als 
hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, ver-
vuld met Hem, die alles in allen volmaakt” (Efez 1:22). Hoe doet Hij dat? 
“… evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar 
overgegeven heeft, om haar te heiligen door het waterbad met het 
woord, en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder 
vlek of rimpel of iets dergelijks, zo dat zij heilig is en onbesmet” (Efez 
5:25-27; Kol 1:22). Dat doel had Jezus voor ogen met zijn offerdood, en 
daaraan werkt Hij vanuit de hemel verder onder zijn volgelingen. Daarom 
rust Hij de heiligen toe “… tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam 
van Christus, totdat wij allen de eenheid van het geloof en van de volle 
kennis van de Zoon van God bereikt hebben ... Dan zijn wij niet meer on-
mondig ... heen en weer geslingerd onder invloed van allerlei wind van 
leer … die tot dwaling verleidt, maar dan groeien wij, ons aan de waar-
heid houdende, in liefde in elk opzicht naar hem toe, die het hoofd is, 
Christus” (Efez 4:11-15). 

De tweede uitspraak van de Heer Jezus, waaraan Paulus kennelijk dacht, 
is die van de gelijkenis over de fundamenten. Daarin gaf Hij aan hoe je 
een verstandig en een onverstandig mens kunt herkennen: “Een ieder, 
die tot Mij komt en mijn woorden hoort en ze doet, Ik zal u tonen aan wie 
hij gelijk is. Hij is gelijk aan iemand, die bij het bouwen van een huis diep 
gegraven en het fundament op de rots gelegd heeft. Toen een water-
vloed kwam en de stroom tegen dat huis aansloeg, kon hij het niet aan 
het wankelen brengen, omdat het goed gebouwd was” (Luc 6:47,48).  

Wanneer deze illustratie alleen bedoeld was een voorbeeld van verstan-
digheid te geven, zou ieder ander voorbeeld goed geweest zijn. Maar Je-
zus moet zijn woorden zeer zorgvuldig gekozen hebben. Want de achter-
grond is dat Hij heeft vastgesteld dat velen wel naar Hem luisterden, 
maar er niets mee deden. Of, zoals Hij later in de gelijkenis van de zaaier 
aangaf, dat het hart van de mensen bepaalt of zijn gezaaide Woord kan 
opgroeien en vrucht dragen. 
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Wat beweegt u? 

Wat drijft u om naar het evangelie te luisteren of niet. Wat beweegt u om 
het te geloven of niet? Heeft u affiniteit met God, Zijn plan en Zijn werk? 
Wilt u echt begrijpen waar het in Gods heilsplan om gaat? Zoekt u eigen-
lijk alleen een uitweg uit uw eigen menselijke problemen? Want onder 
die verschillende mensen die bij Hem kwamen, vond Hij er namelijk die 
onder zekere omstandigheden best blij waren met het evangelie, maar 
hun geloof bleef oppervlakkig. Hij noemde ze mensen van het ogenblik.  

In onze tijd, waarin onze ziel door allerlei ‘gogen’ wordt blootgelegd, zou-
den we zeggen dat zij zich emotioneel lieten leiden door de omstandighe-
den van dat moment; blij dat er uitkomst werd geboden uit hun proble-
men en onzekerheden. Op zich past dat uiteraard nog wel bij de uitnodi-
gende woorden van Jezus: “Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast 
bent, en Ik zal u rust geven”. Maar Hij bedoelde toch niet te zeggen dat 
wie dat doen dan altijd een rustig en makkelijk leventje zullen hebben! 
Hij was immers gekomen met een zeer hoog doel, waarvoor Hij Zelf een 
hoge prijs moest betalen: de mensen verzoenen met God door het offer 
van zijn leven, zodat het doel van God met de schepping van de mens 
bereikt kan worden. Dat vroeg inspanning en strijd van Hem, en dus ook 
van allen die met Hem verbonden worden. Dit is immers het beeld van 
gemeenschap dat in de Bijbel wordt opgeroepen. Een ieder die in het 
huis wordt genodigd met de woorden “Kom tot Mij”, is één van zin, één 
van streven met de Heer van het huis, zodat zijn doel wordt bereikt. 

In de tijd van Jezus echter kwam daar nog bij, dat de meeste mensen 
een bepaald beeld van Hem hadden. Toen dat voor hen niet meer klopte, 
bijvoorbeeld vanwege zijn woorden over zijn offer na de wonderbare spij-
zigingen, en vooral zijn kruisdood zelf, kwam de twijfel en teleurstelling 
en vielen zij af. De stap die zij namen, door zich bijvoorbeeld te laten do-
pen, was doel geworden zonder vervolg. Zij hadden gedaan wat er ge-
vraagd werd, en dat was in hun ogen voldoende: zij waren gered en daar-
om zeker van een plaats in het Koninkrijk. Toen er echter verandering 
kwam in de omstandigheden, verviel daarmee direct ook de reden om 
Jezus nog verder te volgen. In de gemeenten van de eerste eeuw uitte 
zich dat op het moment dat de vervolgingen kwamen. Toen bleken velen 
niet sterk genoeg te zijn. Het Woord was niet diep genoeg doorgedrongen 
om hun hele leven te beïnvloeden, en hen zodanig van binnenuit te ver-
anderen, dat er sprake was van geestelijke groei naar volwassenheid in 
het geloof, en daarmee een vaste overtuiging, waardoor zij in staat waren 
geweest te volharden. Zij hadden zich niet door de Geest laten verande-
ren tot mensen die voldoende innerlijk kracht hadden om te overwinnen. 
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Maar laten we oppassen: deze woorden zijn niet zomaar een interessan-
te historische weergave van wat er tweeduizend jaar geleden gebeurde. 
Ze zijn als een les en waarschuwing voor latere tijden opgeschreven en 
bewaard, zodat u en ik niet dezelfde fout zullen maken: “De op steenach-
tige plaatsen gezaaide is hij, die het woord hoort en het terstond met 
blijdschap aanneemt; maar hij heeft geen wortel in zich, maar is iemand 
van het ogenblik; wanneer echter verdrukking en vervolging komt omwille 
van het woord, komt hij terstond ten val” (Mat 13:20,21). We merken de 
parallel: waar in de bouwwereld pijlers, fundamenten en sluitstenen zeer 
belangrijk zijn om een bouwwerk te laten staan, is het in de plantenwe-
reld de wortel, die alles wat boven de grond uitkomt moet dragen. De 
kracht en de hechting van de wortel bepaalt voor een belangrijk deel of 
de plant bij harde wind niet omvalt en sterft. Datzelfde zien we dan ook 
in die andere gelijkenis: wanneer je het bouwwerk niet zorgvuldig veran-
kert op een rots, of niet eens een fundament legt, dan zal dat bouwwerk 
bij het minste of geringste instorten: “Maar wie hoort en het niet doet, is 
gelijk aan iemand, die een huis op de grond bouwt zonder fundament. 
Toen de stroom daar tegenaan sloeg, stortte het terstond in en het huis 
werd één grote bouwval” (Luc 6:49). 
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2. De volmaakte bruid

Het belang van voortbouwen met de juiste materialen 

Paulus zag aan welke beproevingen de gelovigen in zijn tijd blootstonden, 
en daarna blootgesteld zouden worden, om aan het licht te brengen wat 
in hun hart was. Hij waarschuwde voor verleiders, die probeerden het 
geestelijk huis van God aan het wankelen te brengen. Hij hoopte dat ve-
len bestand zouden zijn tegen de schokken die hen dan zouden treffen: 
“En toch staat ongeschokt het hechte fundament van God met dit merk: 
de HERE kent de zijnen” (2 Tim 2:19). Hij besefte daarom zijn verantwoor-
delijkheid bij de prediking en het onderwijs: het evangelie dat hij verkon-
digde moest zodanig zijn dat het inderdaad een kracht van God was, tot 
behoud voor een ieder die gelooft (Rom 1:16). 

Hij beschouwde de prediking als het leggen van het juiste fundament en 
het aanwijzen van de goede sluitsteen. Dat is het meest cruciale, dat be-
paalt of wat er op gebouwd wordt blijft staan of niet. Staat God en Zijn 
heilsplan en heilswerk, staat Christus als de Enige waardoor God de we-
reld behouden zal, staat de hoop op de opstanding tot eeuwig leven – 
gebaseerd op de opstanding en verhoging van Christus – niet centraal, 
dan zal alles vergeefs blijken. 

Vervolgens is van groot belang dat er voortgebouwd wordt op het funda-
ment, en tevens hoe dat gebeurt. Want wat heeft het voor zin een funda-
ment te leggen, om het daarna onder het zand te laten verdwijnen, of 
daarop wat losse, slecht gebakken, niet passende stenen te leggen? Dan 
wordt het toch nog steeds geen bouwwerk, goed ineensluitend gebouwd 
op het fundament, zoals God voor ogen heeft? De sterkte van het bouw-
werk wordt mede bepaald door de bouwmaterialen. Ook daaraan moet 
dus worden gewerkt. Toen de tempel in Jeruzalem werd gebouwd, brak 
men de stenen daarvoor zeer precies los uit de rotsen, om ze daarna zo 
te behouwen dat ze exact zouden passen op de plaats waarvoor ze be-
stemd waren. 

Het volkomene 

Het lezen in de waarheid, het onderwijs daaruit, de dagelijkse praktijk 
waarin u het geleerde toepast, in verbondenheid met Christus en mede-
broeders en –zusters, maakt u geschikt voor een plaats in het huis van 
God. Er moet worden voortgebouwd met zulke levende stenen, wil op het 
eenmaal gelegde fundament een huis van God ontstaan, waarin Hij kan 
wonen, een tempel voor de Geest. Dat voortbouwen moet dus net zo 
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zorgvuldig gebeuren als het leggen van het fundament, wil dit huis heilig 
zijn en bruikbaar voor God. Zo schreef Paulus: “Naar de genade van God, 
die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament 
gelegd, waarop een ander voortbouwt. Maar ieder zie wel toe, hoe hij 
daarop bouwt. Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Je-
zus Christus, kan niemand leggen. Is er iemand, die op dit fundament 
bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi of stro, ieders 
werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij 
met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitma-
ken” (1 Kor 3:10-13). 

De schrijver van de brief aan de Hebreeën sloot zich hierbij aan, door te 
zeggen dat als je eenmaal het fundament hebt gelegd, je dat uiteraard 
niet nog een keer hoeft te doen. Je legt een fundament immers om er 
iets op te bouwen. Legt iemand alleen maar fundamenten, dan brengt hij 
uiteindelijk niets tot stand. Een fundament ligt in de grond; wat zichtbaar 
moet worden, is het gebouw dat boven de grond uitkomt. En uit de sterk-
te van het bouwwerk blijkt de sterkte van het fundament, zoals de gevol-
gen van aardbevingen ons leren. Het fundament is voor hem het eerste 
onderwijs, en wat daarop wordt gebouwd noemt hij het volkomene, vol-
maakte: “Laten wij daarom het eerste onderwijs aangaande Christus la-
ten rusten en ons richten op het volkomene, zonder opnieuw het funda-
ment te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God, van 
een leer van dopen en van oplegging van handen, van opstanding van de 
doden en van een eeuwig oordeel” (Heb 6:1,2) 

Over dit ‘volkomene’ schreef Paulus ook in de brief aan de gemeente in 
Rome. Daarin blijkt dat het hier gaat om de vernieuwing, de grondige ver-
andering die plaats moet vinden in uw denken en doen. Het is een losko-
men uit de wereld, zodat u niet met haar ongerechtigheden en onheilig-
heden meedoet: “Ik vermaan u dan broeders, met beroep op de barm-
hartigheden van God, dat u uw lichamen stelt tot een levend, heilig en 
God welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. En word niet gelijkvor-
mig aan deze wereld, maar word hervormd door de vernieuwing van uw 
denken, opdat u mag erkennen wat de wil van God is, het goede, welge-
vallige en volkomene” (Rom 12:1,2). 

In dit verband denken we nog even terug aan de tweede brief aan Ti-
moteüs. In hoofdstuk 2:19 lazen we over het ongeschokte fundament, 
dat bij een storm of aardbeving niet wankelt. Maar Paulus ging verder 
met er op te wijzen dat u uw leven moet reinigen van verborgen, onheili-
ge dingen, zodat alles in uw leven eervol gebruikt kan worden, en u ge-
schikt bent voor de dienst van God en Christus: “Een ieder, die de naam 
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van de Heer noemt, breke met de ongerechtigheid. Maar in een groot 
huis zijn niet alleen voorwerpen van goud en van zilver, maar ook van 
hout en van aardewerk, en wel deels met eervolle, deels met minder eer-
volle bestemming; indien iemand zich nu hiervan gereinigd heeft, zal hij 
een voorwerp zijn met eervolle bestemming, geheiligd, bruikbaar voor de 
eigenaar, voor iedere goede taak gereed” (2 Tim 2:19-21). 

Gereed zijn voor de bruiloft van het Lam 

De Heer Jezus sprak eens een gelijkenis uit, in verband met de uitnodi-
ging tot het volk Israël naar de bruiloftszaal in het huis van hun God en 
Koning te komen. Maar zij gingen voor het merendeel niet. Om de feest-
zaal vol te krijgen werden daarom anderen uitgenodigd. Aan het eind van 
de gelijkenis waarschuwde Hij, dat een genodigde zich wel bewust moet 
zijn door Wie hij is genodigd, en zich daarom passend behoort te kleden: 
“En toen de koning binnentrad om hen, die aanlagen, te overzien, zag hij 
daar iemand, die geen bruiloftskleed aan had. En hij zei tot hem: vriend, 
hoe bent u hier gekomen zonder bruiloftskleed? En hij verstomde. Toen 
zei de koning tot de bedienden: Bindt hem aan handen en voeten en 
werpt hem uit in de buitenste duisternis …” (Mat 22:11-13). Wat Hij met 
dit feestkleed bedoelde, is te zien in het boek Openbaring. In hoofdstuk 
19 is ook sprake van een bruiloft: Christus huwt zijn bruid, en zij heeft 
zich gereedgemaakt, zodat zij in alle eerbaarheid en schoonheid voor 
haar Bruidegom kan verschijnen: “Laten wij blij zijn en vreugde bedrijven 
en Hem de eer geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn 
vrouw heeft zich gereedgemaakt; en haar is gegeven zich met blinkend 
en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaar-
dige daden van de heiligen. En hij zei tot mij: Schrijf, zalig zij, die geno-
digd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam” (Op 19:7-9). 

De jaloersheid van God 

Denkend aan wat Jezus zei over degene die uit de feestzaal werd gezet, 
omdat hij zich niet gereed had gemaakt, geen rechtvaardige daden had 
getoond – en dus alleen maar gehoord en niet gedaan (denk aan de gelij-
kenis over de fundamenten) – wilde Paulus zich tot het uiterste inspan-
nen, zodat zij eens wel deel zouden hebben aan de bruiloft van het Lam. 
Waar in de Schriften staat geschreven over de naijver, jaloersheid, van 
God, wanneer Zijn kinderen zich laten afbrengen van de weg tot het eeu-
wige leven, zo kon Paulus het niet verdragen wanneer anderen de kin-
deren, die hij door de prediking had verwekt, probeerden om te praten 
een ander geloof aan te hangen, of zelfs te zondigen, waardoor zij niet 
meer konden behoren tot de bruid van het Lam: “Ik ben immers naijverig 
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op u, zoals God naijverig is; want ik heb u verbonden aan één man om u 
als een reine maagd voor Christus te stellen” (2 Kor 11:2 LV en NV). Hier-
uit blijkt: 
a) zijn liefde voor God, en het doel dat Hij voor ogen heeft vanaf de 

grondlegging van de wereld; 
b) zijn liefde voor Jezus Christus, Die zijn leven gaf voor ons en vanuit 

de hemel bezig is een sterke gemeente te bouwen, tot lof van God; 
c) zijn liefde voor de mensen tot wie de Heer hem zond om hen te 

behouden. 

Dit is een voorbeeld van hoe Paulus zich gedroeg in de gemeente van 
God, wakend over het fundament en de pijler van de waarheid. 

Samenvattend 

Vanuit Paulus’ woorden: “dan weet u, hoe men zich behoort te gedragen 
in het huis van God, dat is de gemeente van de levende God, een pijler 
en fundament van de waarheid”, zagen we de noodzaak van het bouwen 
van een sterk huis, zodat het in zwaar weer niet instort. De sterkte ervan 
wordt bepaald door het fundament waarop het gebouwd wordt, de sterk-
te van de stenen, en de wijze waarop ze met elkaar verbonden zijn. 

In uw geloof wil dit zeggen dat u uw leven moet bouwen op de waarheid 
van Gods Woord, in rotsvast vertrouwen op Hem Die het gesproken heeft, 
wilt u niet wankelen; en dat u hecht met Christus verbonden moet leven, 
wil niets u kunnen scheiden van zijn liefde. 

Toegepast op de gemeente wil dit zeggen dat allen, die hun geloof bou-
wen op Christus, levende stenen zijn waarmee Gods huis wordt gebouwd. 
Iedere afzonderlijke gelovige moet zo gevormd worden, en zich zodanig 
voegen, dat hij of zij past in het geheel, zoals God dat voor ogen heeft. 
Omdat Christus door God is aangewezen als de belangrijkste steen van 
het huis, of in een ander, parallel beeld, het hoofd is van het lichaam, 
moeten de andere stenen, de andere leden, tot Hem gaan om opgeno-
men te worden in het huis, deel uit te maken van het lichaam: “En komt 
tot Hem (Christus), de levende steen … en laat u ook zelf als levende ste-
nen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis”. Zonder deze ver-
bondenheid met het hoofd, het fundament, zonder bijeengehouden te 
worden door het geloof in Hem, kan het huis, het lichaam, niet groeien 
en functioneren. Zo schreef Paulus dat (God) “Hem [Christus] als hoofd 
boven al wat is, heeft gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, ver-
vuld met Hem, die alles in allen volmaakt” en dat uit het hoofd “het gehe-
le lichaam, door pezen en banden ondersteund en samengehouden, zijn 
goddelijke wasdom ontvangt”. 
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Het is daarom van groot belang voor uw leven met Christus en uw mede-
gelovigen nu, dat er een sterk huis, een goed functionerend lichaam ont-
staat. Het is ook belangrijk dat u inziet dat het uiteindelijk niet gaat om 
dat huis, het lichaam als zodanig. Dat is niet het doel, maar zelf ook weer 
middel dat Christus ten dienste staat om het volmaakte te bereiken. 

In de gemeente wordt iedere gelovige verder opgebouwd en versterkt in 
het geloof; en de gemeente zendt predikers uit, om de waarheid van God 
in Christus Jezus aan anderen bekend te maken. Dat maakt het nog be-
langrijker aandacht te schenken aan dat andere waarover Paulus 
schreef: hoe wij ons dienen te gedragen in het huis van God. Want dat 
zal bepalend zijn voor wat ons ten deel zal vallen bij Christus’ komst; voor 
de vaststelling of wij voor altijd met Hem zullen zijn of niet. 



94 

3. Rein en onberispelijk

Bidden en strijden 

In de brieven vinden wij meer plaatsen waar Paulus van volgelingen van 
Jezus vroeg zich ten opzichte van hun Heer, hun medebroeders en –
zusters, en de wereld om hen heen, te gedragen op de manier zoals God 
verlangt. In de brief aan de Filippenzen, bijvoorbeeld, staat in dit verband 
een leerzame passage. Deze gemeente was heel nauw betrokken bij het 
werk dat Paulus deed, en had zich ook niet laten afschrikken door zijn 
gevangenschap. Integendeel: zij hielden altijd het doel van Christus’ roe-
ping voor ogen. Daarom ondersteunden zij zijn dienaar Paulus altijd en 
overal. Hij sprak daarom zijn blijdschap uit over de mogelijkheid die hij 
kreeg het evangelie van de verlossing in Christus te verkondigen; zowel 
in vrijheid als in gevangenschap: “Want ik weet, dat dit mij tot behoud zal 
strekken door uw gebed en de bijstand van de Geest van Jezus Christus, 
naar mijn vurig verlangen en hopen, dat ik in geen enkel opzicht be-
schaamd zal staan ...” (Flp 1:19,20). Dus ook niet voor wat betreft hun 
betrokkenheid bij zijn zaak en werk; want die bleek uit dat zij voor hem 
baden en hem financieel ondersteunden. Ondanks hun toewijding, vond 
hij het toch ook goed te benadrukken te blijven wat en hoe zij waren, en 
te doen wat zij gewoon waren te doen. Zo’n vermaning geeft aan hoe be-
langrijk dit is voor uw persoonlijk behoud: “Alleen, gedraag u waardig het 
evangelie van Christus, opdat, hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig 
blijf, ik van u zal mogen horen, dat u vaststaat in één geest, één van ziel 
medestrijdende voor het geloof aan het evangelie … Want aan u is de 
genade verleend …” (Flp 1:27-30). 

Zich gedragen als wijzen 

Voor Paulus kenmerkte een gemeente zich door de eenheid die zij vormt; 
een samenleving van gelijkgezinden, die in en door het geloof strijden 
voor de zaak van Christus en het behoud van hun naasten. 

In zijn brief aan de Kolossenzen komt die verbondenheid van alle gelovi-
gen in de gemeente met de prediking en het gebed daarvoor, ook weer 
aan de orde (Kol 4:2-4). Maar in dat verband voegde Paulus daar aan 
toe, dat ook uw gedrag en uw spreken bepalend kan zijn voor het tot ge-
loof komen van anderen: “Gedraag u als wijzen ten opzichte van hen die 
buiten staan, maak u de gelegenheid ten nutte. Uw spreken zij te allen 
tijd aangenaam, niet zouteloos; u moet weten, hoe u aan ieder het juiste 
antwoord moet geven” (Kol 4:5,6). 
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Een voorbeeld van zo’n wijs gedrag ten opzichte van hen die buiten de 
gemeente, buiten de genade staan, vinden we in de eerste brief aan de 
Tessalonicenzen. Daar had de gemeente in opspraak kunnen komen, 
door hun verkeerde manier van omgaan met de hoop op de komst van 
Christus. Sommigen waren namelijk gestopt met werken, en werden zo 
afhankelijk van anderen: “Maar wij vermanen u, broeders … er een eer in 
te stellen rustig te blijven en uw eigen zaken te behartigen en met uw 
handen te werken, zoals wij u bevolen hebben, opdat u zich behoorlijk 
gedraagt ten aanzien van hen, die buiten staan, zonder iets nodig te heb-
ben” (1 Tes 4:10-12). Nogmaals: het is een voorbeeld dat ons tegenwoor-
dig misschien minder aanspreekt, omdat de verwachting van de komst 
van Christus helaas veel minder sterk is dan in die tijd, maar de kern van 
de zaak is en blijft: “opdat u zich behoorlijk gedraagt ten aanzien van 
hen, die buiten staan”, op welk moment en in welke situatie ook. 

Dit geldt uiteraard ook ten aanzien van hen die binnen, in de gemeente, 
zijn. In hetzelfde verband van niet werken, vanwege de verwachting van 
de komst van Christus, schreef hij in zijn tweede brief heel sterke woor-
den: “Maar wij bevelen u, broeders in de naam van de Heer Jezus Chris-
tus, dat u zich onttrekt aan elke broeder, die zich ongeregeld gedraagt, in 
strijd met de overlevering, die u van ons ontvangen hebt. U weet immers 
zelf, hoe ons voorbeeld behoort gevolgd te worden” (2 Tes 3:6,7). 

Er zijn hier dus twee aspecten aan deze vermaning: het bewaren van de 
waarheid die Paulus hen verkondigde, en het zien van voorbeelden van 
geloof en toewijding die navolging verdienen. Deze beide zijn zo belang-
rijk, dat hij in dit korte gedeelte tot vier maal toe aangaf dat zijn vermaan 
niet zijn persoonlijke opvatting betrof, maar een bevel van de Heer was 
(verzen 4, 6, 10 en 12). En wie zou durven diens bevel naast zich neer te 
leggen, ten koste van de prijs van Gods roeping: het eeuwig leven? Want 
direct hierna schreef Paulus: “Als iemand niet luistert naar wat wij door 
onze brief zeggen, teken hem en ga niet met hem om, opdat hij be-
schaamd zal worden; houd hem echter niet voor een vijand, maar wijs 
hem terecht als een broeder” (2 Tes 3:14,15). De vermaning was en is 
“laat u gezeggen”, opdat het straks, wanneer de Heer verschijnt, het voor 
u niet te laat zal zijn en u door Hem waardig gekeurd zult worden het 
eeuwig leven binnen te gaan. 

Het is dus, na vergeefse pogingen een broeder of zuster tot inkeer te 
brengen, en duidelijke opgave van redenen, een tijdelijk niet omgaan 
met wie zich ongeregeld gedraagt. Een tijdelijke uitsluiting van de ge-
meenschap met de Heer in de samenkomst, opdat hij of zij terugkeert op 
de weg van de waarheid. De gemeente zou de voorafschaduwing moeten 



96 

zijn van de stad met fundamenten, waarover in de brief aan de Hebreeën 
wordt geschreven, en die in Openbaring 21 wordt uitgebeeld: de vol-
maakte samenleving, waarin geen plaats is voor iets dat onrein is en voor 
wie doet wat God verafschuwt. Ook in de gemeente kan daarvoor dus 
geen plaats zijn. 

Heiligheid 

Na dat gedeelte in de eerste brief aan de gemeente in Korinte, waar Pau-
lus schreef over de manier waarop hij als een kundig bouwmeester het 
fundament van de waarheid in Christus Jezus legde, en waarop de ge-
meente gebouwd werd, volgt iets over wat geldt voor zowel het lichaam 
van de individuele gelovige, als voor de gemeente – het heilige lichaam 
van Christus: “Weet u niet, dat u Gods tempel bent en dat de Geest van 
God in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schen-
den. Want de tempel van God, en dat bent u, is heilig!” (1 Kor 3:16,17). 
Wat in dit verband ‘heilig’ betekent, is te zien in een andere brief: die aan 
Efeze, waarin hij de reden aangaf waarom God sommigen al van vóór de 
grondlegging van de wereld in Christus uitverkoren heeft: “opdat wij hei-
lig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht” (Efez 1:4). 

God heeft deze mensen gekozen om verbonden te zijn met zijn Zoon, in 
Hem zonen van God te zijn, zoals Paulus vervolgde. Christus was werke-
lijk heilig en onberispelijk voor God. Petrus schreef: “… indien u Hem 
[God] als Vader aanroept, die zonder aanzien van de persoon naar ieders 
werk oordeelt, wandel dan in vreze de tijd van uw vreemdelingschap, we-
tende, dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud bent vrijgekocht 
van uw ijdele wandel, die (u) van de vaderen overgeleverd is, maar met 
het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos 
lam” (1 Pet 1:17-19). 

Zijn onberispelijkheid en heiligheid kan u alleen worden toegerekend, 
wanneer ook u zich onberispelijk en heilig gedraagt voor Gods aange-
zicht. Dit is een voortdurend terugkerend thema. In de brief aan Kolosse 
schreef Paulus over de reinigende werking die uitgaat van het offer van 
Christus: “Ook u, die eertijds vervreemd en vijandig gezind was blijkens 
uw boze werken, heeft Hij [Christus] nu weer verzoend, in het lichaam 
van zijn vlees, door de dood, om u heilig en onbesmet en onberispelijk 
vóór Zich te stellen, indien u slechts welgegrond en standvastig blijft in 
het geloof en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie, dat u 
gehoord hebt …” (Kol 1:21-23). 

Met ‘indien’ wordt de voorwaarde aangegeven, waaraan u moet voldoen 
om heilig en onbesmet en onberispelijk genoemd te kunnen worden: 
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weer dat vasthouden aan de waarheid, die de pijler en het fundament is 
van uw eigen geloof en dat van de gehele gemeente. In de brief aan de 
Filippenzen voerde Paulus alles terug naar de hof van Eden, waar Adam 
en Eva als God wilden zijn: verstandig, kennende goed en kwaad. De weg 
die zij daarvoor kozen was echter niet de goede, want zo konden zij nooit 
de mens worden die God voor ogen had; de mens die we nu zien in de 
persoon van Christus Jezus. Het was de menselijke weg, en niet de weg 
in Christus Jezus, zoals God die voor ogen had. Daarom bad Paulus “dat 
uw liefde nog steeds meer overvloedig zal mogen zijn in helder inzicht en 
alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden waarop het aankomt. Dan zult 
u rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, vervuld van de 
vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en prijs 
van God” (Flp 1:9-11). Naar die dag zag Petrus uit, toen hij schreef over 
de komende nieuwe samenleving: “Wij verwachten echter naar zijn belof-
te nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. 
Daarom, geliefden, beijver u in deze verwachting onbevlekt en onberispe-
lijk te blijken voor Hem in vrede, en houd de lankmoedigheid [het geduld] 
van onze HERE voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus 
naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft” (2 Pet 3:13-15). 

Er is ijver nodig om u rein te houden van de wereld; u bent het niet zo-
maar. De heiligheid van Christus kan u alleen worden toegerekend wan-
neer ook u – zelf en met andere discipelen – worstelt in het gebed en het 
bieden van weerstand tegen allerlei verleidingen, die u afbrengen van de 
waarheid en de verbondenheid met Christus, losmaken van het eeuwige 
fundament. 

Onthouden van kwaad 

Paulus schreef: “Onthoud u van alle soort van kwaad. En Hij, de God van 
vrede, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge 
bij de komst van onze Heer Jezus Christus blijken in alle delen onberispe-
lijk bewaard te zijn. Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen” (1 Tes 
5:22-24). Wie zich onthouden van, niet toegeven aan, vleselijke begeer-
ten worden in Openbaring voorgesteld als ‘maagdelijken’. Zij hebben zich 
niet verbonden met de wereld, verleid door de begeerten van hun vlees: 
“Dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Hij ook heengaat. Deze zijn ge-
kocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam. En in hun 
mond is geen leugen gevonden; zij zijn onberispelijk” (Op 14:4,5). Zij vol-
gen hun Heer, zoals een vrouw haar man trouw blijft. Afwijking van deze 
trouwe toewijding wordt in de Bijbel als overspel beschouwd, en Paulus 
gaf aan dat hij er van zijn kant – door gebed, persoonlijk onderwijs, en 
brieven – voor ijverde dat de volgelingen van Christus Hem niet uit liefde 
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voor de wereld zouden verlaten: “Want met een goddelijke ijver waak ik 
over u, want Ik heb u verbonden aan één man, om u als een reine maagd 
voor Christus te stellen. Maar ik vrees dat misschien, zoals de slang met 
haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige (en loute-
re) toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden” (2 Kor 11:2,3). 

Wie zich in geloof heeft laten dopen is niet meer van zichzelf, maar door 
het genadeverbond dat God met mensen sloot één met Christus gewor-
den; en niets mag ons meer scheiden van zijn liefde. Paulus trekt een 
parallel tussen het huwelijk en de verbondenheid met Christus: 
“Mannen, heb uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefge-
had en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reini-
gende door het waterbad met het woord, en zo zelf de gemeente voor 
Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat 
zij heilig is en onbesmet” (Efez 5:25-27).
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4. Heilige grond

Bedenk en doe wat Gods lof verdient 

De gemeente is de gemeenschap van allen die op gelijke wijze met Chris-
tus verbonden zijn, en zich heilig (apart, gescheiden) houden van alles in 
de wereld waar God een afkeer van heeft. Alleen wanneer Zijn huis op 
aarde heilig en rein is, kan Hij daar wonen. Want het is immers zoals we 
hebben gezien: “in Hem [Christus] wast elk bouwwerk, goed ineenslui-
tend, op tot een tempel, heilig in de Heer, in wie u ook mede gebouwd 
wordt tot een woonstede van God in de Geest” (Efez 2:21,22). 

Daarbij behoort een gezindheid die gericht is op het goede, God welgeval-
lige. Daarvoor heeft u kennis nodig van wat Hij gezegd heeft over hoe u 
zich behoort te gedragen in Zijn huis – Zijn tempel, waarover Zijn Naam is 
uitgeroepen. Maar ook het verlangen om Hem te laten zien dat u Hem 
liefheeft, door te doen wat u heeft geleerd in Zijn Woord en gezien in 
voorbeelden van geloof en ijver. Zo schreef Paulus opnieuw in de brief 
aan de Filippenzen: “Voorts, broeders, al wat waardig is, al wat rechtvaar-
dig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd 
heet en lof verdient, bedenk dat; wat u geleerd en overgeleverd is, wat u 
van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God van 
vrede zal met u zijn” (Flp 4:8,9). 

Dit is niet iets vaags! Het zijn niet de dingen waarover wij mensen filoso-
feren, om vanuit de menselijke rede vast te stellen wat wij zullen doen en 
niet doen. Dat was nu precies de oorzaak van de eerste zonde. Maar het 
is wat in Gods ogen waardig, welluidend, rein, deugdzaam, beminnelijk 
is, en daarom zijn lof verdient. Hij heeft de criteria vastgesteld en be-
kendgemaakt; en Hij alleen oordeelt of zijn volgelingen daaraan voldoen. 
“En dan zal aan elk zijn lof geworden van God” (1 Kor 4:5). Want wie in 
deze dingen getrouw is, zal ook in de beproeving standhouden “Opdat de 
echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door 
vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer zal blijken te zijn bij de 
openbaring van Jezus Christus” schrijft Petrus (1 Pet 1:7). 

Doe alles zonder mokken en bezwaren 

De echtheid van uw geloof wordt niet alleen zichtbaar in uw standhouden 
in beproeving van buitenaf, maar ook in de manier waarop u zich ge-
draagt in het huis van God. Een huis is in het Bijbelse beeld een samen-
leving in het klein, waarin bewoners en genodigden zich gedragen naar 
de aanwijzingen en regels van de Heer van het huis. De band die zij met 
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elkaar hebben, en hun wederzijds respect, zorgen ervoor dat ze niet in-
wendig – of zelfs uiterlijk merkbaar – al mopperend en mokkend doen 
wat er van hen wordt gevraagd. Ze doen het als vanzelfsprekend. Mor-
renden en mokkenden zijn mensen die het niet eens zijn met wat God 
zegt en vraagt, en met hoe de dingen gaan. Ze willen zich daaraan niet 
conformeren, en veroorzaken daarmee verdeeldheid in de gemeente, 
zodat zij verzwakt. Judas zag hen als mensen die in de kern van de zaak 
wandelen naar hun eigen begeerten (Judas 16). Ze hebben niet de zaak 
van God, maar die van zichzelf voor ogen. Daarom was, bijvoorbeeld, in 
de tijd van Mozes de straf voor de opstandelingen onder leiding van Ko-
rach, Dathan en Abiram zo zwaar. 

Aan het gedrag van Israël in de woestijn denkend, schreef Paulus waar-
schuwend: “En mor niet, zoals sommigen van hen deden, en zij kwamen 
om door de slangen. Dit is hun overkomen tot een voorbeeld, en het is 
opgetekend ter waarschuwing voor ons” (1 Kor 10:9,10). En in de brief 
aan de Filippenzen – weer in verband met het verschil tussen wie Jezus 
dienen en wie dat niet doen – dat zichtbaar moet worden dat de houding 
en het gedrag van volgelingen van Jezus anders zijn. Met de bedoeling 
dat dit andere mensen opvalt, en zij iets mogen gaan zien van de heer-
lijkheid van Christus, zodat zij tot geloof mogen komen en behouden wor-
den door het Woord dat tot leven wekt: “Doe alles zonder morren of be-
denkingen, opdat u onberispelijk mag zijn, onbesproken kinderen van 
God te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder u 
schijnt als lichtende sterren in de wereld, het levende woord vasthouden-
de” (Flp 2:14-16). 

Een bijzondere ontmoeting 

Een heel belangrijk punt waarop u in uw gedrag in het huis van God aan-
gesproken kunt worden, is met welke eerbied en met welk respect u tot 
God komt. U zult ongetwijfeld begrijpen dat u Hem niet kunt benaderen 
alsof Hij een maatje van u is, want Hij is oneindig veel hoger dan wij men-
sen. Hij is de Heilige, die de macht heeft over leven en dood. Toen Mozes 
naar de brandende braamstruik ging, waarin hem de engel van God ver-
scheen, mocht hij niet dichterbij komen zonder zijn schoenen uit te doen. 
Stefanus herinnerde daaraan in zijn toespraak, waarin hij aantoonde dat 
God op vele plaatsen buiten Jeruzalem gesproken heeft tot zijn dienaren, 
en dat die Hem in eerbied en ontzag hebben gehoorzaamd: “En toen er 
veertig jaren voorbijgegaan waren, verscheen hem [Mozes] in de woestijn 
van de berg Sinaï een engel in de vlam van een brandende braamstruik. 
En toen Mozes dit zag, verwonderde hij zich over het gezicht, en toen hij 
erheen ging om het te onderzoeken, kwam een stem van de HERE (tot 
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hem): Ik ben de God van uw vaderen, de God van Abraham en Isaäk en 
Jakob. En bevend van schrik durfde Mozes het niet onderzoeken. En de 
HERE zei tot hem: Doe het schoeisel van uw voeten, want de plaats, waar 
u staat, is heilige grond” (Hand 7:30-33). Dergelijke verschijnselen ken-
nen wij niet; maar het principe waar het om gaat, is wel dat de plaats 
waar God is en ons ontmoet, heilige grond is. 

Wanneer u dan op zondag (of misschien zaterdag) naar een samenkomst 
gaat, zou dat onvergelijkbaar moeten zijn met welk ander bijeenkomen 
ook. Gelovigen komen daar niet voor sociaal contact, maar om God in 
Zijn Zoon te ontmoeten, samen met anderen van hetzelfde geloof. Hij 
nodigt u en hen uit, en heeft beloofd aanwezig te zullen zijn waar zijn 
trouwe volgelingen samenkomen in zijn naam. U zou u er daarom voort-
durend van bewust moeten zijn dat u zich dan bevindt op heilige grond. 
Niet omdat het gebouw waar u samenkomt zo bijzonder is, maar omdat 
Hij daar is en tot u spreekt in Woord en Geest. Dan past het ook zo’n mo-
ment te koesteren als iets allerheiligst, apart staand van uw gewone da-
gelijks leven en al die dingen waar u de hele werkweek mee bezig bent. U 
zou er daarom goed aan doen u thuis, onderweg en voor aanvang van de 
samenkomst voor te bereiden op uw ontmoeting met Hem. Beschouw 
dat alsof u voor Hem moet verschijnen bij zijn wederkomst, zodat u de 
genade, waarom u Hem in nederig gebed vraagt, ook werkelijk ontvangt. 

U zou er goed aan doen de korte tijd van samenzijn apart te houden, op 
de manier zoals Christus Jezus dat met zijn discipelen deed. In herinne-
ring aan Hem, zijn verlossingswerk, en zijn belofte van eeuwig leven. Om 
de rust in Hem te ervaren. Door voorbereiding toont u uw liefde en uw 
respect voor God, Zijn Zoon, en uw geloofsgenoten. Dan is het geen ver-
plichting, als iets dat ook nog even moet gebeuren, of dat tussen uw vele 
belangrijke dagelijkse dingen komt, maar ziet u met reikhalzend verlan-
gen uit naar dat moment dat Christus komt om gemeenschap met u te 
hebben! Wanneer u met verlangen naar Hem uitziet, kunt u als het ware 
niet wachten tot u Hem mag ontmoeten. Nu en in de toekomst. 

Wij mensen verwachten vaak dat God ons onmiddellijk tegemoetkomt als 
wij Hem nodig hebben. Jezus stelde in dat verband eens de vraag: “Laat 
Hij [God] ons wachten?” Het antwoord is: Neen! Hij is als een Vader, die 
bij de deur op de uitkijk staat, in de hoop dat zijn kinderen zullen komen; 
en als zij inderdaad komen hen tegemoet gaat. Zou het dan niet merk-
waardig zijn als u de indruk zou wekken het uiteindelijk niet zo belangrijk 
te vinden Hem te ontmoeten, of dat Hij maar even op u moet wachten? 
Zou u dan niet lijken op een van die dwaze maagden in de gelijkenis, die 
niet op tijd gereed waren voor de komst van de bruidegom? Laat het dan 



102 

zo zijn dat de Heer straks niet tegen u moet zeggen, dat de deur van de 
feestzaal is gesloten en dat u niet meer binnengelaten kunt worden, om-
dat u de gelegenheid voorbij hebt laten gaan! 

Mijn huis is een bedehuis 

Begrijpt u welke relatie God met Zijn kinderen wil hebben? De Heilige en 
Almachtige met zondige mensen, die voor hun leven geheel afhankelijk 
zijn van Hem? Zijn wij allen eigenlijk niet als Adam en Eva, die het volgen 
van de begeerten die werden opgewekt door wat zij zagen en hoorden, 
een hogere plaats gaven dan een uniek leven dichtbij God? Alle mensen 
hebben zich in deze zonde met hen verbonden; ook u en ik!. Toen de 
Heer Jezus bij zijn bezoeken aan Jeruzalem naar de Tempel ging – waar 
Israël God in dankbare aanbidding zou behoren te ontmoeten – zag Hij 
dat zij daar hun zaken deden, met hun lasten over het plein liepen om de 
weg van de ene wijk van de stad naar de andere af te korten, enzovoort. 
Allerlei dingen die er op wezen dat zij geen besef hadden van de heilig-
heid van God, geen respect en ontzag voor Hem hadden. En wanneer zij 
samenkwamen in de Tempel, waren zij niet werkelijk gericht op Zijn heils-
beloften en heilswerk, maar in hun hart bij hun dagelijks leven. 

Omdat het samenkomen in de Tempel voor velen niet loskwam van hun 
gewone dagelijkse bezigheden, zaken en zorgen, en zelfs die dag door 
velen werd gebruikt om hun bezit te vermeerderen, had God daar natuur-
lijk geen behagen in. En Jezus dreef de kooplieden en de geldwisselaars 
– die in het Bijbelse beeld staan voor de geldzucht, gepersonifieerd in de 
god van het geld Mammon – van het Tempelplein, zeggend: “Mijn huis 
zal een bedehuis heten” (Mat 21:13), een citaat uit het boek Jesaja 
(56:7), waar God de belofte doet dat Zijn huis open staat voor alle men-
sen, die ervoor kiezen te doen wat Hem behaagt, vasthouden aan Zijn 
verbond en de sabbatdag heiligen. Wat God in volgelingen van Zijn Zoon 
behaagt, is dat zij hun samenkomsten gebruiken om oprecht te laten 
merken dat zij zich afhankelijk willen stellen van Hem; dat zij hier niets 
blijvends hebben of zoeken voor zichzelf; dat zij voor een ogenblik Zijn 
rust verlangen te ervaren in gebed, dankzegging en overpeinzing, door 
zich open te stellen voor Zijn Woord en Geest, in verbondenheid met 
Hem, Zijn Zoon en elkaar. Dat maakt gelovigen in Christus tot unieke kin-
deren van God, anders dan alle andere mensen. 

“Wees heilig want Ik ben heilig” 

Petrus schreef heel toepasselijke woorden, die tonen dat er, wanneer het 
gaat om het gericht zijn op de genade van God in Christus Jezus, een 
kenmerkend verschil in gedrag is tussen de ware kinderen van God en de 
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ongehoorzame kinderen: “Omgord dus de lendenen van uw verstand, 
wees nuchter, en vestig uw aandacht op de genade, die u gebracht wordt 
door de openbaring van Jezus Christus. Voeg u, als gehoorzame kin-
deren, niet naar de begeerten uit de tijd van uw onwetendheid, maar ge-
lijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, word (zo) ook u zelf heilig in al uw 
wandel; er staat immers geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig” (1 
Pet 1:13-16). In zijn tweede brief wees hij op het oordeel dat komt met 
de komst van Christus in heerlijkheid, en waarin niets dat onheilig en on-
bruikbaar is zal kunnen blijven bestaan: “Daar al deze dingen aldus ver-
gaan hoedanig behoort u dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol 
verwachting u spoedende naar de komst van de dag van God” (2 Pet 
3:11,12). 
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5. Een heilige natie

Petrus schreef in het tweede hoofdstuk van zijn eerste brief over Christus 
Jezus in twee beelden, die hij verbond aan de levende steen, de hoek-
steen van het huis van God: 

Een heilige natie 

Het eerste beeld is dat de gelovigen een heilige natie vormen, met een 
verheven taak in dienst van God: “U echter bent een uitverkoren ge-
slacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (God) ten 
eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duis-
ternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht” (1 Pet 2:9). De naties en 
de individuele mensen van deze wereld verkondigen hun eigen roem: 
hun prestaties in de wetenschap, schilderkunst, architectuur, economie, 
politiek, oorlogen, etc. De burgers van het Koninkrijk, de onderdanen van 
God, zijn geheel anders: zij prediken niet zichzelf, maar zijn juist geroe-
pen opdat zij Gods heilswerk in Christus Jezus zouden verkondigen aan 
wie nog leven in de duisternis. Dat is de wereld die God niet kent, en 
waaruit God in Zijn liefde en genade al velen geroepen heeft, om burgers 
van zijn Rijk te worden. 

Hier zien we dus opnieuw een voorbeeld van hoe volgelingen van Jezus 
zich dienen te gedragen in het huis van God: Niet als bewaarders van de 
waarheid zonder meer; want dan zouden zij zijn als de man in de gelijke-
nis van Jezus, die het geld dat hij van zijn Heer had ontvangen in de 
grond stopte, met als resultaat dat het niets opbracht. Maar in de zin van 
de zuivere waarheid van Gods verlossing zodanig koesteren, dat hun hart 
er vol mee is. Met als resultaat dat het van verlangen overstroomt, om 
het onverkort en onveranderd bekend te maken aan anderen. Tot eer 
van de God die dit Woord gesproken heeft, en tot eer van Zijn Zoon, die 
Zich overgaf voor onze zonden, en tot een zegen voor hen die het horen. 

En zou ook wie zelf niet de talenten en gaven heeft om in het openbaar 
het evangelie te verkondigen, niet moeten begrijpen dat Christus de op-
dracht aan de gemeente gaf dit werk te doen? Het was en is kennelijk 
niet zo dat Hij zich altijd op voor iedereen duidelijke wijze richt tot indivi-
duele gelovigen, om hen af te zonderen voor dat werk, zoals dit gebeurde 
in Antiochië met Saulus en Barnabas. Maar juist bij die gelegenheid zien 
we dat de gemeente als geheel hier sterk bij betrokken was, en hen met 
een zegen uitzond: “En terwijl zij vastten bij de dienst van de Heer, zei de 
Heilige Geest: Zonder Mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk, waar-
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toe Ik hen geroepen heb. Toen vastten en baden zij, en legden hun de 
handen op en lieten hen gaan” (Hand 13:2,3). Er was dus geen sprake 
van enkelingen, die op eigen houtje iets gingen ondernemen. En ook niet 
dat sommigen tegen de zin van anderen wilden prediken. Integendeel! Zij 
beseften dat het werk dat zij deden niet hun eigen werk was, maar het 
werk van Christus, en dat zij allen in zijn dienst stonden. 

Zij vormden als gemeente een eenheid, door gezamenlijk te vasten en te 
bidden. Zo zochten zij een antwoord op hun vraag wat Christus van hen 
verwachtte dat zij doen zouden, nu de kansen in de heidenwereld zo 
groot leken. Waarschijnlijk omdat Saulus en Barnabas aan de gemeente 
hun wens hadden voorgelegd, om ook buiten Antiochië te prediken. Maar 
allen zagen zij daarin een gelegenheid praktische invulling te geven aan 
hun dankbaarheid voor hun eigen roeping en aanneming, en de liefde 
van Christus voor alle mensen bekend te maken. Nadat Hij hen had ver-
teld dat zij inderdaad ver weg naar de heidenen mochten gaan, en Hij 
Saulus en Barnabas als de voor Hem meest geschikte dienaars daarvoor 
aanwees, hielden zij gezamenlijk een tijd van overdenking en gebed. 
Daarna legden de oudsten hen, namens de gehele gemeente, de handen 
op. Paulus (zoals Saulus later werd genoemd) en Barnabas keerden na 
elke reis tot hen terug, om verantwoording af te leggen over hun werk, en 
gezamenlijk Christus te danken voor het resultaat. 

Ook in onze tijd behoort het zo te zijn, dat als de gemeente iets wil onder-
nemen om het evangelie te verkondigen, de leden gezamenlijk broeders 
aanwijzen die zij daarvoor geschikt achten. En vervolgens dat zij samen 
met hen tot Christus bidden of Hij deze broeders wil geven wat zij nodig 
hebben voor hun taak. Maar ook te bidden, dat Hij uit het zaad dat zij 
uitstrooien geloof wil laten ontkiemen, zodat nieuwe mensen zullen wor-
den toegevoegd aan de gemeente. Het is daarbij heel belangrijk dat wie 
zulk werk doen de voortdurende steun van de anderen hebben. Door ge-
bed, het voorzien in de noodzakelijke financiële middelen, en het bieden 
van andere noodzakelijke hulp, zodat zij hun aandacht geheel kunnen 
richten op hun taken. Maar ook dat er oprechte belangstelling wordt ge-
toond in de vorderingen daarin. 

Dat maakt de gemeente tot die eenheid van allen, die één van zin en één 
van streven zijn in het werk voor Christus. Dat maakt de gemeente tot 
dat fundament en die pijler van de waarheid, waarop het gehele bouw-
werk staat. Alleen dan kan het werk, dat in de naam van Christus wordt 
gedaan, vrucht dragen tot zijn eer en heerlijkheid, en tot een zegen zijn 
voor anderen. Dat is de gezonde, volmaakte, toestand waarover wij lezen 
in Handelingen en de brieven. 
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Wanneer het anders gesteld is, is er sprake van een verdeelde gemeen-
te, die niet overal even stevig op de rots is gebouwd, en niet alleen leven-
de maar ook dode stenen bevat. Een gemeente die daarom niet werkelijk 
die pijler, niet dat fundament van de waarheid, waar Paulus over schreef, 
genoemd kan worden. En wel om de eenvoudige reden dat zij niet volle-
dig gericht is op het bewaren van de waarheid. En als dat het geval is, 
kan zij de waarheid ook niet verkondigen aan anderen die buiten zijn; die 
God door Zijn Zoon ook wil nodigen in Zijn huis. Het is daarom van het 
grootste belang dat allen die zeggen de Christus te volgen, hun houding 
en gedrag in deze kritisch onderzoeken, zodat Hij straks – wanneer zij 
voor Hem moeten verschijnen – niet tot hen moet zeggen: “Dit zegt de 
Amen, de getrouwe en waarachtige Getuige, het begin van de schepping 
van God: Ik weet uw werken, dat u noch koud, bent en noch heet. Was u 
maar koud of heet! Zo dan, omdat u lauw bent en noch heet, noch koud, 
zal Ik u uit mijn mond spuwen” (Op 3:14-16). 

Een heilig priesterschap 

Het tweede beeld is dat van een heilig priesterschap: “En kom tot Hem 
[Christus], de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij 
God uitverkoren en kostbaar, en laat u ook zelf als levende stenen ge-
bruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priester-
schap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die God welge-
vallig zijn, door Jezus Christus” (1 Pet 2:4,5). Het opmerkelijke hierbij is, 
dat Jezus’ volgelingen zowel levende stenen zijn die het huis, de tempel 
van God vormen, als priesters, die daarin offers brengen. 

Uit het Oude Testament weten we, dat er zonder heilig huis en zonder 
heilige priesters, geen heilig en God welgevallig offer gebracht kon wor-
den. Dus zijn het niet de levenloze stenen waaruit het huis werd samen-
gesteld, maar de mensen die de dienst daarin doen bepalen of het huis 
heilig is. Hun bereidheid dat te zien en te gebruiken als een plaats die 
geheel anders is dan de woningen van mensen – waar slechte dingen 
worden bedacht en gedaan, waar verkeerde woorden worden gesproken 
– maakt dat het een heilige plaats is, waar de God van hemel en aarde, 
op de door Hem bepaalde wijze, wordt geëerd en vereerd. De priesters 
moesten vóór hun dienst bepaalde wassingen doen en bepaalde kleding 
dragen. Door hieraan gehoorzaam en nauwgezet te voldoen, toonden zij 
hun eerbied voor de God, Die heeft gezegd dat Hij een verterend vuur is. 
Daarbij wijzend op een moment dat offers, die op het altaar worden ver-
brand, niet meer helpen. Het moment dat de mens die hardnekkig blijft 
zondigen uiteindelijk zelf verbrand zal worden. Een vreselijk lot voor wie 
met de heiligheid van God geen rekening houdt. 
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Laat dit u dan niet overkomen. Christus Jezus heeft zijn leven rein be-
waard, en het offer gebracht waardoor u met God verzoend kunt worden. 
Het geestelijke offer dat God u vraagt te brengen, is in uw leven de ge-
zindheid van Zijn Zoon te tonen en uw gehele leven in Zijn dienst te stel-
len, zodat u een heilige priester in Zijn huis zult zijn. Paulus schreef daar-
over in zijn brief aan de Romeinen: “Ik vermaan u dan, broeders, met 
beroep op de barmhartigheden van God, dat u uw lichamen stelt tot een 
levend, heilig en God welgevallig offer; dit is uw redelijke eredienst. En 
wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de 
vernieuwing van uw denken, opdat u mag erkennen wat de wil van God 
is, het goede, welgevallige en volkomene” (Rom 12:1,2). 

En wat het goede, God welgevallige en volkomene is, zien wij in Zijn Zoon 
Christus Jezus. Hij leidde de heilige levenswandel, die God vraagt van 
een waarachtige priester. Wanneer u geroepen bent om deel uit te ma-
ken van een volk van priesters, dan mag God ook van u verwachten dat u 
niet gericht bent op uw menselijke begeerten, maar op het verrichten van 
uw dienst voor Hem. Hierin bent u in de eerste plaats bezig met de ver-
heerlijking van God en Zijn Zoon, zoals de engelen in de hemel doen, 
maar ook met het behoud van anderen. Wanneer wij kijken naar mensen 
die als echte priesters optreden bij God, zien we: 

 dat zij bidden ten behoeve van wie afdwalen en zondigen, zodat zij 
behouden worden en niet verloren gaan; 

 dat zij hen herinneren wat God heeft gezegd en beloofd, zodat zij dit 
in hun hart bewaren voor het uur van de beproeving en in staat zijn 
te volharden in geloof. 

Daarvoor hoeft u niet eerst de Bijbel van de eerste tot de laatste bladzij-
de te kennen. Bijbels geloof is een ervaringsgeloof, het bespeuren van de 
aanwezigheid en werkzaamheid van God in uw leven en dat van anderen. 
Alles wat Hij u door het lezen van Zijn Woord, de werkzaamheid in de 
Geest en uw beproevingen leert, kunt en moet u delen met anderen. Met 
uw geloofsgenoten, maar ook met de mensen om u heen. U bent immers 
niet meer van uzelf. Ook is het evangelie niet met u begonnen, en eindigt 
het niet met uw aanneming tot kind van God. Wanneer u openstaat voor 
de geestelijke nood van anderen, dan zult u hen op alle mogelijke manie-
ren willen proberen te helpen. 

De manier waarop u zich gedraagt in het huis van God is van levensbe-
lang. Zowel voor uzelf als voor uw naasten; of zij nu gelovig zijn of niet. 
Want zou u willen dat één van hen verloren gaat, doordat zij u zouden 
volgen in een onheilige levenswandel, zonder eerbied voor de God die 
een Verlosser is voor alle mensen? Verlangt u niet veelmeer, net als God, 
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dat niemand verloren gaat en allen behouden worden? Daarvoor is Jezus 
Christus immers gestorven, en als Hogepriester het huis van God binnen-
gegaan om eeuwig leven te verwerven voor allen die Hem liefhebben!
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6. Bruikbaar voor onze Eigenaar

Tot nu toe hebben we vooral stilgestaan bij het laatste deel van vers 15 
in 1 Timoteüs 3: het huis van God, dat is de gemeente van de levende 
God, een pijler en fundament van de waarheid. Nu zullen we onze aan-
dacht richten op dat andere, zo belangrijke, deel van het vers: dan weet 
u, hoe men zich behoort te gedragen in het huis van God. 

Wie bedoelde Paulus met ‘men’? 

Als wij over ‘men’ spreken, willen of kunnen we geen specifiek persoon of 
bepaalde personen aanwijzen. We spreken dan in algemene zin: ‘men 
zegt’; ‘vroeger dacht men dat de aarde plat was’. Maar bedoelde Paulus 
dit zo? Het oogt op het eerste gezicht wat onpersoonlijk. Let echter op 
het herhaaldelijk gebruik van het woordje ‘u’ daarvóór. Daarmee bedoel-
de hij in ieder geval Timoteüs. Timoteüs wist dus hoe hij zich behoorde te 
gedragen in het huis van God. Maar als Paulus alleen hem bedoelde, had 
hij waarschijnlijk gezegd: ‘dat weet u, hoe u zich behoort te gedragen’. 

Het gedeelte van de brief waarin Paulus dit schreef, beginnend bij hoofd-
stuk 2:8, heeft betrekking op wat wordt verwacht van broeders en zus-
ters in de gemeente: hoe zij behoren te bidden en te werken, zich beho-
ren te kleden en in welke verhouding zij staan tot elkaar. En vervolgens 
welke eisen gesteld moeten worden aan oudsten en diakenen in de ge-
meente. Die ‘men’ zijn dus, behalve Timoteüs, al zijn medebroeders en –
zusters in de gemeente, welke taak of verantwoordelijkheid zij ook heb-
ben. Timoteüs had de verantwoordelijkheid, met zijn kennis en ervaring, 
anderen aan te spreken op hun gedrag: 

“Als u dit de broeders voorhoudt, zult u een goede dienaar van Christus 
zijn, wel onderlegd in de woorden van het geloof en van de goede 
leer” (4:6). 

“In afwachting van mijn komst moet u zich toeleggen op het voorlezen, 
het vermanen en het leren” (4:13; zie ook 6:2). 

“Behartig deze dingen, leef erin … volhard in deze dingen; want door dit 
te doen zult u zowel uzelf als hen, die u horen, behouden” (4:15,16). 

“Ook deze dingen moet u bevelen, opdat zij onberispelijk blijven” (5:7; 
ook 4:1). 

Het bewustzijn van in Wiens huis wij zijn 

Hierbij moeten we in gedachten houden dat deze brieven niet voor niets 
bewaard zijn gebleven. Door de Geest schreef Paulus voor allen die in 
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het geloof in Christus Jezus zijn, tijdens zijn leven en daarna. Dus ook in 
deze tijd! Gods principes zijn onveranderlijk. We merken in de geschriften 
van het Oude en Nieuwe Testament, dat God ons ervan wil doordringen 
dat Zijn kinderen, leden van de gemeente, burgers van Zijn Koninkrijk, 
niet in hun eigen huis maar in dat van een ander zijn. En wel dat van God 
Zelf. Hij is heilig; dat wil zeggen: anders dan wij mensen. Dus is ook Zijn 
huis anders dan onze huizen; anders zelfs dan het huis dat eens tot Zijn 
verheerlijking in Jeruzalem stond. Zijn ware huis kan niet door mensen-
handen worden gebouwd, omdat het een geestelijk huis is, dat alleen 
kan bestaan als het is opgebouwd uit geestelijke mensen, die denken, 
leven en werken vanuit Hem en niet vanuit zichzelf. Want onze menselij-
ke natuur is, zoals we maar al te goed weten, gericht op ons eigenbelang. 
Wij zijn immers van nature egoïstisch, zelfzuchtig. Wie echter God lief-
heeft boven alles, en zich er diep van bewust is, dat hij of zij zich in Diens 
huis bevindt, zal zich daarnaar gedragen. Althans, zo zal het toch beho-
ren te zijn?! Want Hij heeft immers Zichzelf, Zijn Zoon en de gedragsre-
gels van Zijn huis bekend gemaakt door: 

 Zijn door profeten geschreven Woord, geïnspireerd door de Geest; 
 de invloed van de Geest (inzicht, wijsheid en verstand); 
 het voorbeeld van Christus Jezus; 
 het voorbeeld van Paulus en anderen. 

Elkaar dienen vanuit de liefde van God en Zijn Zoon Christus Jezus 

Maar ook gelovigen gedragen zich niet altijd zoals het behoort. Daarom 
was het nodig dat de apostelen brieven schreven, die ook ons door tijd 
en ruimte hebben bereikt. Daarin onderwijzen en vermanen zij inzake uw 
gezindheid en uw gedrag. God vraagt u van harte en bereidwillig overeen-
komstig Zijn Woord, en naar wat de Geest u naar aanleiding van uw ge-
bed geeft, te leven en te werken. Het uitgangspunt daarbij kan alleen de 
goddelijke liefde zijn, die niet uitgaat van uzelf, maar van de ander. Het 
evangelie is immers niet bij u begonnen, en de gemeente is niet door of 
op u gebouwd, maar door en op Christus Jezus. U bent daarin niet de eni-
ge. U heeft verantwoordelijkheden ten opzichte van uw medegelovigen. 
Volgelingen van Christus houden dus niet alleen rekening met de ande-
ren in dat huis, maar behoren een organisch geheel te vormen: een goed 
in elkaar passend bouwwerk van levende mensen; een uit vele leden be-
staand, maar goed functionerend lichaam. De centrale gedachte hier en 
op andere plaatsen in de brieven en evangeliën is, dat zij goede dienaren 
moeten zijn van God en Zijn Zoon. En zij kunnen dat alleen als zij elkaar 
dienen: hun broeders en zusters in het geloof, familie, vrienden, ja zelfs 
van allen die hulp nodig hebben (in het bijzonder Gods verlossing uit de 
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zonde en de dood). De Heer Jezus wees enkele keren op de plaats die zij 
behoren in te nemen: wie belangrijk wil zijn voor God en de voortgang 
van Zijn heilswerk, zal bereid moeten zijn de minste en de dienaar van 
iedereen te zijn. Daarbij gaf Hijzelf steeds het goede voorbeeld. 

Goed is niet wat u persoonlijk goed vindt, maar wat God goed vindt. Hier-
bij past geen slaafse navolging. Van een slaaf werd geen initiatief ver-
wacht. Hij kreeg bevelen en voldeed daaraan; niets meer en niets min-
der. Ook minimale inzet past hier niet bij. Jezus maakte duidelijk onder-
scheid tussen ijverig en lui. 

Als het leven als broeders en zusters in Christus een leerschool is voor 
het Koninkrijk, dan gaat het om hun bruikbaarheid voor de uitvoering van 
zijn werk nu. Paulus gebruikte dit woord zelf ook: “Een ieder, die de naam 
van de Heer noemt, breke met de ongerechtigheid … indien iemand zich 
nu hiervan gereinigd heeft, zal hij een voorwerp zijn met eervolle bestem-
ming, geheiligd, bruikbaar voor de eigenaar, voor iedere goede taak ge-
reed” (2 Tim 2:19,21). Hun gedrag, voorbeeld, getuigenis waarmee ande-
ren gewonnen worden voor God om ook in Zijn huis te mogen zijn, goede 
dienaren te worden, en op hun beurt anderen te winnen zodat het huis 
steeds groter wordt, zijn daarbij bepalend. 

Wat heeft een goede dienaar van God nodig? 

Paulus stelde het zo voor, dat wie tot inzicht is gekomen door het evange-
lie naakt voor God is komen te staan, waardoor zichtbaar wordt wie en 
hoe hij of zij van nature is. Dat naakte vlees moet overdekt, bekleed wor-
den met de goddelijke eigenschappen en kenmerken van de Heer Jezus: 
“Doe dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke 
ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld” (Kol 
3:12). Voor de dienst in de Tabernakel, en later de Tempel, kreeg de  
(hoge)priester kledingvoorschriften. Reinheid en heiligheid waren daarbij 
het uitgangspunt. Door deze nauwgezet in acht te nemen, toonde hij in 
Wiens dienst hij stond. Maar wanneer dit uiterlijke niet voortkwam uit zijn 
innerlijke gezindheid, was zijn dienst nutteloos, zonder gevolg wat hem-
zelf betreft. Hij mocht niet boven, maar moest naast zondaren staan als 
hun steun en voorspraak. Let op de vermaning in Hebreeën 4:16-5:3 
“Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van genade, 
opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrij-
gen te gelegener tijd. Want elke hogepriester, die uit de mensen geno-
men wordt, treedt voor de mensen op bij God, om gaven en offers te 
brengen voor de zonden. Hij kan tegemoetkomend zijn jegens onweten-
den en dwalenden, daar hij ook zelf met zwakheid omvangen is, die hem 
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verplicht evenzeer als voor het volk, voor zichzelf offers voor de zonden 
te brengen”. God komt mensen tegemoet. Daarvoor gebruikt Hij mensen 
en engelen. Zo kwam Melchizedek Abraham tegemoet met een zegen 
van God (Heb 7:1 en 10). God wacht niet af of er misschien eens iemand 
naar Hem toekomt. Hij verwacht dan ook van goede dienaren dat zij an-
deren tegemoetkomen met Zijn zegen. De boodschap van genade en ver-
lossing in Christus Jezus. 

Maar, vraagt u zich misschien af, ontbreekt in de opsomming van Paulus 
in Kolossenzen niet de liefde? Liefde is, als het goed is, uw innerlijke 
drijfveer, uw motivatie iets voor anderen te betekenen. Het gaat dus niet 
om een woord, iets abstracts, maar om iets dat moet blijken in de prak-
tijk, in de uitwerking daarvan in uw spreken en doen. Een drijfveer is de 
aandrijving van een mechaniek. Het woord heeft het al in zich dat het 
actief is: liefhebben. Dit doet u door u te ontfermen over, geduld te heb-
ben met, goedheid en zachtmoedigheid te bewijzen aan, vergeving te 
schenken aan uw naasten; nederigheid te tonen, verdraagzaam te zijn 
etc. In deze liefde doet u iets niet om er wat voor terug te ontvangen; het 
is geven van het kostbaarste wat u bezit: uzelf. 

Paulus nam als voorbeeld de liefde van een vader en moeder voor zijn en 
haar kind: zij doen wat het beste is voor dat kind, cijferen zichzelf weg 
voor zijn of haar leven, voor zijn of haar toekomst: “wij gedroegen ons in 
uw midden vriendelijk, zoals een moeder haar eigen kinderen koestert. 
Zo waren wij, in onze grote genegenheid voor u, bereid niet alleen het 
evangelie van God, maar ook ons eigen leven mede te delen, daarom, 
dat u ons lief geworden was … U weet trouwens, hoe wij, als een vader 
zijn eigen kinderen, u hoofd voor hoofd vermaanden, aanmoedigden, en 
betuigden te blijven wandelen, God waardig, die u roept tot zijn eigen Ko-
ninkrijk en heerlijkheid” (1 Tes 2:7,8 en 11,12). 

Innerlijke ontferming, goedheid en geduld komen ook voor in de openba-
ring van Gods Naam in Exodus 34: Zijn barmhartigheid en genade, Zijn 
goedertierenheid en trouw, Zijn lankmoedigheid (geduld). Barmhartigheid 
en innerlijke ontferming zijn voor de Heer Jezus het belangrijkste bewijs 
van liefde voor de naaste. Hij zocht barmhartigheid en ontferming bij de 
mensen die Hij ontmoette. Want wanneer God barmhartig is voor u en 
mij, dan verwacht Hij ook dat u en ik barmhartig zijn tegenover anderen: 

“Wees barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is” (Luc 6:36); 

“Indien er dan enig beroep (op u gedaan mag worden) in Christus, indien 
er enige bemoediging is van de liefde, indien er enige geestesgemeen-
schap is, indien er enige ontferming en barmhartigheid is, maakt (dan) 
mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, één in liefdebetoon, 
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één van ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; maar in 
ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder 
lette niet (slechts) op zijn eigen belang, maar ieder (lette) [slechts staat 
niet in de grondtekst] ook [juist] op dat van anderen. Laat die gezindheid 
bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was …” (Flp 2:1-5); 

“Zie, wij prijzen hen zalig, die volhard hebben; u hebt van de volharding 
van Job gehoord en u hebt uit het einde, dat de HERE deed volgen, ge-
zien, dat de HERE rijk is aan barmhartigheid en ontferming” (Jak 5:11). 

Gods barmhartigheid is u niet eenmaal gegeven en daarna voor altijd 
een voldongen feit. Zoals ook bij vergeving (zie de gelijkenis over verge-
ving in Matteüs 18:21-35: “Had ook u geen medelijden moeten hebben 
met uw medeslaaf, zoals ook ik medelijden had met u?” - Mat 18:33), 
wordt Zijn barmhartigheid werkelijkheid, effectief door wat u zelf doet. Er 
is een wederkerigheid, zoals ook in de zaligsprekingen is te zien: “Zalig 
de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden” (Mat 5:7); 
en: “Alles nu wat u wilt, dat u de mensen doen, doe u hun ook aldus 
…” (Mat 7:12).
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7. De vruchten van de Geest

Barmhartigheid en innerlijke ontferming zijn de bewijzen van liefde 

In het vorige hoofdstuk zagen we dat barmhartigheid en innerlijke ontfer-
ming voor de Heer Jezus het belangrijkste bewijs van liefde voor de naas-
te zijn. Hij zocht barmhartigheid en ontferming bij de mensen die Hij ont-
moette. Hij verweet zijn tijdgenoten, vooral de leiders, dat zij geen barm-
hartigheid toonden aan hen die barmhartigheid nodig hadden zodat zij 
niet zouden bezwijken. Zij hechtten meer waarde aan het naleven van 
regels en geboden dan aan het geestelijk doel dat God had met zijn Wet: 

“… u hebt het gewichtigste van de wet verwaarloosd: het oordeel en de 
barmhartigheid en de trouw” (Mat 23:23); 

“Indien u geweten had, wat het zeggen wil: Barmhartigheid wil Ik en geen 
offerande, dan zou u geen onschuldigen hebben veroordeeld” (Mat 12:7; 
zie 9:13). 

Het lijkt wel of er – door hun superioriteitsgevoel, in hun menen beter zijn 
dan de onwetenden en zondaars – geen sprake meer was van enige ver-
bondenheid. Dus ook niet van een hart dat open stond, om zich over hen 
te ontfermen. Paulus had het over mensen zonder hart of barmhartigheid 
(Romeinen 1:31). Zelf was de Heer Jezus steeds door ontferming bewo-
gen in zijn ontmoetingen met hulpelozen. Maar Hij zuchtte geen ach en 
wee. Hij deed iets voor hen: 

“Toen Hij de scharen zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen, 
daar zij … waren, als schapen die geen herder hebben. Toen zei Hij tot 
zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bidt 
daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzendt in zijn 
oogst” (Mat 9:36-38). 

“En toen Hij uit het schip ging, zag Hij een grote schare, en Hij werd met 
ontferming over hen bewogen en genas hun zieken” (Mat 14:14). 

“Jezus werd met ontferming bewogen en raakte hun ogen aan, en ter-
stond werden zij ziende en zij volgden Hem” (Mat 20:34). 

“En toen de Heer haar zag, werd Hij met ontferming over haar bewogen, 
en Hij zei tot haar: Ween niet. En naderbij gekomen raakte Hij de baar 
aan … en zei: Jongeling, Ik zeg u, sta op! En de dode ging overeind zit-
ten ...” (Luc 7:13-15). 

Jezus stelde God voor als een vader, die elke dag op de uitkijk staat naar 
zijn afgedwaalde zoon, om hem tegemoet te komen en zich over hem te 
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ontfermen: “En toen hij nog veraf was, zag zijn vader hem en werd met 
ontferming bewogen. Hij liep hem tegemoet, viel hem om de hals en kus-
te hem” (Luc 15:20). Paulus zag zichzelf als zo’n verloren zoon waarover 
God Zich had ontfermt, met de bedoeling dat Hij Zich door de prediking 
en het voorbeeld van Paulus over anderen zou ontfermen:  

“… hoewel ik vroeger een godslasteraar en een vervolger en een gewel-
denaar was … Maar hiertoe is mij ontferming bewezen, dat Jezus Chris-
tus in de eerste plaats in mij zijn ganse lankmoedigheid zou bewijzen tot 
een voorbeeld voor hen, die later op Hem zouden vertrouwen ten eeuwi-
gen leven” (1 Tim 1:13,16). 

“God toch is mijn getuige, hoezeer ik met de ontferming van Christus Je-
zus naar u allen verlang” (Flp 1:8). 

Wie Gods ontferming heeft ontvangen, krijgt een periode aan zijn of haar 
leven toegevoegd. In plaats van te sterven om de zonden, krijgt hij of zij 
een leven als Gods aangenomen kind. Let op Paulus’ vermaning, en de 
woorden van Petrus: 

“Herinner hen eraan, dat zij zich aan overheid en gezag onderwerpen, 
gehoorzaam, tot alle goed werk bereid zijn, geen lastertaal uiten, niet 
twisten, vriendelijk zijn en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle men-
sen. Want vroeger waren ook wij verdwaasd, ongehoorzaam, dwalende, 
verslaafd aan velerlei begeerten en zingenot, levende in boosheid en 
nijd, hatelijk en elkaar hatende. Maar toen de goedertierenheid en men-
senliefde van onze Heiland (en) God verscheen, heeft Hij, niet om werken 
van gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, maar naar zijn ontfer-
ming ons gered door het bad van de wedergeboorte en van de vernieu-
wing door de heilige Geest …” (Titus 3:1-7). 

“U echter bent … een volk tot Gods eigendom, om de grote daden te ver-
kondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonder-
baar licht: u … eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangeno-
men” (1 Pet 2:9,10). 

Het doel met dit nieuwe leven, is dat u getuigt van Gods ontferming over 
alle mensen, zelfs de grootste zondaar. Uw reiniging, uw genezing etc., is 
het bewijs dat God Zich ontfermt en dat anderen Zijn ontferming ook kun-
nen ontvangen. Zie Jezus’ woorden: “Ga naar uw huis tot de uwen en be-
richt hun al wat de HERE in zijn ontferming u gedaan heeft” (Mar 5:19).  

Paulus zocht die praktische liefde bij gelovigen in Filippi (2:1-5), zodat hij 
zich kon verheugen in hun echte verandering door de kracht van het 
evangelie, en van de Geest die in hen werkzaam was, de bekleding door 
het nieuwe kleed van goddelijke eigenschappen. 
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De vriendelijkheid van Christus in zijn volgelingen 

Samen met barmhartigheid worden soms andere vormen van goed ge-
drag van dienaren van God genoemd. Eén daarvan is vriendelijkheid. 
Hierin zien we de wijze waarop Jezus de mensen van zijn tijd tegemoet 
trad met de liefde en ontferming van God. Zo probeerde Hij zoveel moge-
lijk van hen te redden van de dood, en te winnen voor Gods Koninkrijk. 
Zou deze vriendelijkheid dan ook niet zijn volgelingen moeten sieren? 

Maar alleen wie anderen ziet als vrienden in de ware betekenis, kan 
vriendelijkheid tonen. De broers van Jozef vonden dat hij een verwend 
vaderskind was, dat zichzelf heel belangrijk vond. En dat uitte zich in de 
manier waarop zij zich tegenover hem gedroegen. In Genesis staat dat zij 
hem haatten, en niet vriendelijk met hem konden spreken (Gen 37:4). 
Wij zouden zeggen dat zij nou niet bepaald vrienden van elkaar waren. 
Ware vriendschap uiten we door liefde, genegenheid, aanhankelijkheid, 
oprechte belangstelling, openstaan voor elkaar, elkaar als gelijken te 
zien, wederzijdse trouw, het zoeken van het goede voor elkaar – zonder 
bijbedoeling. En dat zijn nou niet bepaald dingen waarin wij mensen uit-
blinken. Want zijn wij van nature niet zelfzuchtig, op onszelf gericht? 

De Heer Jezus toonde wat volmaakte vriendschap is. Hij noemde zijn dis-
cipelen zijn vrienden (Joh 15:14,15). En dat terwijl Hij van een veel hoge-
re afkomst was dan zij. Wij kunnen anderen vrienden noemen, zonder 
dat dit echte inhoud heeft. We zijn soms vrienden omdat wij een geza-
menlijke belangstelling hebben voor iets: de natuur, een hobby. Of we 
noemen meer in algemeenheid degenen met wie wij het meest omgaan 
onze vrienden. Maar zien zij ons ook als hun vrienden? Is er echte ver-
bondenheid met elkaar? Voor de Heer Jezus had het vriend zijn met Hem 
wel die diepe inhoud. Niet alleen wilde Hij alles wat Hij had en wist en 
kon met hen delen, maar Hij had zelfs zijn eigen leven voor hen over: 
“Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrien-
den” (Joh 15:13). Hierin is Hij de ware Zoon van zijn Vader. Die bleef al-
tijd vriendelijk voor de nakomelingen van Abraham, ook al gedroegen zij 
zich als vijanden van Hem. Hij wil zo lang mogelijk Zijn toorn inhouden in 
Zijn pogingen de mensen tot bekering te brengen, zodat zij zullen leven. 
God zei bijvoorbeeld tot de tijdgenoten van de profeet Micha: “… is de 
HERE zo kort van geduld …? Zijn mijn woorden niet vriendelijk jegens de 
oprechte van wandel? (Micha 2:7). 

God wil dus een zegen zijn voor de mensen in het algemeen, en in het 
bijzonder voor de nakomelingen van Abraham. Salomo sprak in een aan-
tal spreuken over het zegenrijke gevolg van vriendelijkheid van de ene 
mens tot de andere: “Vriendelijke woorden zijn als honigzeem, zoet voor 
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de ziel en medicijn voor het gebeente”; “Wie vriendelijk van oog is, die 
wordt gezegend, omdat hij de behoeftige van zijn brood geeft”; “Met wijs-
heid opent zij haar mond, vriendelijke onderwijzing ligt op haar tong” (Spr 
16:24; 22:9; 31:26). 

Wanneer Jezus in de Bergrede zegt dat zijn volgelingen anderen moeten 
doen, wat zij willen dat zij hun doen, dan komt vriendelijkheid daar zeker 
voor in aanmerking. Komt u niet graag in een plaats of winkel waar de 
mensen vriendelijk tegen u zijn? Daar voelt u zich geen vreemde, maar 
thuis en op uw gemak. Bent u dan naar hun toe ook vriendelijk? Paulus 
zag, in zijn door God gegeven wijsheid, echte vriendelijkheid niet als een 
natuurlijke eigenschap van een mens. Het is een vrucht van de Geest, 
die voortkomt uit een leven in verbondenheid met God en Zijn Zoon, en 
de mensen die Hij liefheeft: “Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijd-
schap, vrede, lankmoedigheid [geduld], vriendelijkheid, goedheid, trouw, 
zachtmoedigheid, zelfbeheersing” (Gal 5:22). Een vrucht die u de gele-
genheid moeten geven verder te rijpen, door u er in te oefenen. Hierdoor 
zal al het menselijke, dat u van nature aankleeft, verdwijnen, om plaats 
te maken voor het goede, het goddelijke, waarin Gods werkzaamheid in u 
zal blijken. Kijk eens naar wat Paulus in de brief aan Efeze schreef: 
“Wees tegenover elkaar vriendelijk, barmhartig, elkaar vergevend, zoals 
God in Christus u vergeving geschonken heeft” (Efez 4:32). 

Door de genoemde eigenschappen/kenmerken krijgt Christus in u gestal-
te; wordt zijn gezindheid ook de uwe, zodat u geestelijk geheel en al aan 
Hem gelijk wordt. Dan wordt u werkelijk een mens naar Gods beeld, zoals 
Christus de openbaring, de vleeswording van Gods eigenschappen. In de 
tweede brief aan de gemeente in Korinte gaf Paulus het contrast aan 
tussen hoe mensen iets voor elkaar proberen te krijgen, en Christus, Die 
handelt in de geest van zijn Vader. Paulus maakte zich dit ook eigen, en 
doodde zo de geest die hem eens beheerste en hem drong ten strijde te 
trekken naar het vlees, om anderen met geweld te dwingen zijn inzichten 
te delen (wat hen dood bracht in plaats van leven). Hoe anders was hij 
geworden: “Ik, Paulus, doe een beroep op u bij de zachtmoedigheid en 
de vriendelijkheid van Christus” (2 Kor 10:1a). 

Het is leerzaam en verhelderend enkele passages over deze vriendelijk-
heid van Christus te lezen, met de bedoeling die op uw beurt te tonen 
aan alle mensen; zelfs aan hen die zich als vijanden van u opstellen. In 
zijn brieven aan Timoteüs schreef Paulus twee maal dat vriendelijkheid 
een kenmerk behoort te zijn van een dienaar van God: 1 Timoteüs 3:2 en 
3; 2 Timoteüs 2:22-26. En in Titus 3:2 hoe een goed dienaar van Chris-
tus zich behoort te gedragen. 
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Uw vriendelijkheid mag geen zwak aftreksel zijn van die van God en 
Christus, maar moet opvallend zijn zodat zij bij alle mensen bekend 
wordt (Flp 4:5). Zelfs wanneer mensen onredelijk tegen u zijn, of u zelfs 
smaden en vernederen. Dat is moeilijk, maar juist hieruit blijkt uw veran-
dering tot een geestelijke mens, die zich niet laat leiden door oplaaiende 
emoties, maar door de vrede van God die in u woont. Paulus wees op zijn 
leven en levenshouding: “Tot op dit ogenblik verduren wij honger, dorst, 
naaktheid, vuistslagen en een zwervend leven ... worden wij gescholden, 
wij zegenen; worden wij vervolgd, wij verdragen; worden wij gelasterd, wij 
blijven vriendelijk … (1 Kor 4:11-13). 

Het is deze vriendelijkheid die Paulus, in alles wat hij deed en zei, zelf in 
de praktijk bracht. Hij had zelfs, net als zijn Heer in de hemel, zijn leven 
over voor het behoud van anderen: “Want wij hebben ons nooit afgege-
ven met vleitaal … of met enig baatzuchtig voorwendsel; God is getuige! 
Ook zochten wij geen eer bij mensen, noch van u, noch van anderen, 
hoewel wij als apostelen van Christus ons hadden kunnen laten gelden; 
maar wij gedroegen ons in uw midden vriendelijk, zoals een moeder haar 
eigen kinderen koestert. Zo waren wij, in onze genegenheid voor u, be-
reid u niet alleen het evangelie van God maar ook ons eigen leven mede 
te delen, daarom, dat u ons lief geworden was” (1 Tes 2:5-8). 

Zachtmoedig en nederig van hart zijn 

Zachtmoedigheid is een aan vriendelijkheid verwant begrip. We hebben 
het dan over zachtaardigheid; over iemand die zacht van aard is, niet 
hard of ruw tegen anderen. Salomo zei in zijn wijsheid: “Een zacht ant-
woord keert de grimmigheid af … Zachtheid van tong is een boom des 
levens” (Spr 15:1,4). 

Een voorbeeld van een zachtmoedig mens is Mozes. Hij wordt zelfs 
zachtmoediger dan welk ander mens ook genoemd (Num 12:3), waar 
anderen zich jaloers en boos op hem toonden. Salomo bracht in een 
spreuk die twee dingen samen: “Een zachtmoedig hart is leven voor het 
vlees, maar jaloersheid is vertering voor de beenderen” (Spr 14:30). Het-
zelfde deed Jakobus in zijn brief: “Wie is wijs en verstandig onder u? Hij 
tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid. Indien 
u echter bittere naijver en zelfzucht in uw hart hebt, beroem u dan 
niet ...” (Jak 3:13-14). Wijsheid kan iemand met verantwoordelijkheid in 
de gemeente een gevoel van macht geven, van staan boven anderen, 
waardoor hij hen dom of nog erger gaat vinden. Hij wordt ongeduldig en 
soms onredelijk. Dan staat niet meer het behoud van anderen centraal: 
“de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriende-
lijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten ...” (Jak 3:17). 
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Mozes was de door God aangestelde leider van de Israëlieten, tijdens de 
uittocht uit de slavernij in Egypte en de reis naar het beloofde land. Hij 
was de voorafschaduwing van de Messias, Jezus. Nu Hij is verschenen, is 
Hij uw Leidsman uit de slavernij van zonde en dood naar het eeuwige 
leven. Hij roept u tot zich: “Kom tot Mij … want Ik ben zachtmoedig en 
nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw zielen” (Mat 11:28-30). 
Hij heeft uw geestelijke rust voor ogen. Hij legt u geen regels, voorschrif-
ten, geboden en verboden op, maar biedt u vrede met God aan, zodat u 
door de invloed van de Geest een goddelijke natuur kunt ontwikkelen. In 
de Bergrede noemde Jezus zachtmoedigen zalig, want “zij zullen de aar-
de beërven” (Mat 5:5). In het Koninkrijk is er alleen plaats voor zacht-
moedige mensen, zoals Jezus en Mozes. 

Zachtmoedigheid is ook een vrucht van de Geest (Gal 5:22), en niet een 
van onze natuurlijke eigenschappen. We zien die dan ook vooral terug in 
de Heer Jezus; maar ook in wie nauw met Hem verbonden leven. Paulus 
wees erop dat in volgelingen van Jezus hetzelfde behoort te zijn als in 
Hem: “ik vermaan u dan te wandelen waardig aan de roeping … met alle 
nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid (geduld), en el-
kaar in liefde te verdragen” (Efez 4:1,2). Hij vroeg de verantwoordelijke 
broeders hen die zondigden verder te helpen in een geest van zachtmoe-
digheid, er aan denkende dat ook zijzelf faalden (Gal 6:1), en dwarsdrij-
vers met zachtmoedigheid te bestraffen (2 Tim 2:25). 

Petrus drong er op aan bereid te zijn met zachtmoedigheid verantwoor-
ding af te leggen over het geloof (1 Pet 3:15). Tegenover uiterlijk vertoon, 
met sieraden en mooie kleding, die alleen voor dit leven en tot het impo-
neren en voor het innemen van anderen dienen, stelt hij zachtmoedig-
heid als inwendig sieraad of gewaad, dat gedragen wordt voor God om 
anderen te winnen voor het eeuwig leven: “Uw sieraad zij … de verborgen 
mens van uw hart, met de onvergankelijke (tooi) van een zachtmoedige 
en stille geest, die kostbaar is in het oog van God” (1 Pet 3:3,4). Ook 
Paulus schreef over het aandoen van goede eigenschappen, alsof het 
een kledingstuk was: “Doe dan aan … innerlijke ontferming, goedheid, 
nederigheid, zachtmoedigheid en geduld” (Kol 3:12). 

Ootmoedig wandelen met God 

Een andere eigenschap van volgelingen van Jezus is ootmoedigheid 
(nederigheid). Of u ootmoedig wilt en kunt zijn in uw relatie met de naas-
te, hangt af van uw relatie met God. Want uw gedrag in Zijn huis kent 
twee richtingen: naar God en naar mensen. Het Oude Testament spreekt 
vooral over ootmoedigheid voor het aangezicht van God. De profeet Mi-
cha gaf aan wat God van Zijn dienaren vraagt: “niet anders dan recht te 
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doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw 
God” (Mic 6:8). Het gaat om een nederige houding, waarin u God be-
schouwt als uw Meerdere, ja als uw hoogste Gezag, en Hem als zodanig 
benadert. Als u dat niet doet, en geen dienaar wil zijn, bent u hoogmoe-
dig, en komt u onherroepelijk in conflict met Hem, omdat uw gedrag dan 
volledig ingaat tegen Zijn Wezen, tegen wat Hij voor u wil zijn en doen, 
tegen wat Hij wil dat u bent voor anderen. Omdat Zijn Wezen meerdere 
aspecten kent – waaronder barmhartigheid, genade, ontferming, trouw 
aan Zijn verbond, liefde – straft Hij niet direct in Zijn toorn daarover. Door 
te waarschuwen geeft Hij zondaars gelegenheid hun houding en gedrag 
te veranderen: “Zoek de HERE, alle ootmoedigen in het land, u die zijn 
verordeningen volbrengt; zoek gerechtigheid, zoek ootmoed; misschien 
zult u geborgen worden op de dag van de toorn van de HERE” (Zef 2:3). 

Meestal verhindert menselijke hoogmoed u en mij echter zover te ko-
men. Wij vinden het te beschamend, te vernederend, te erkennen dat wij 
onrechtvaardig zijn, eigenlijk niets zijn en weten; en wij stellen ons niet 
graag openlijk afhankelijk van God of Zijn dienaren. Salomo zag, in zijn 
door God gegeven wijsheid, hoe dat in elkaar zit: “Vóór de val is het hart 
van de mens hoogmoedig, maar ootmoed gaat vooraf aan de eer” (Spr 
18:12). Hét voorbeeld van hoogmoed voor de val is de Farao van Egypte, 
die, ondanks de machtige tekenen van God, Diens macht niet wilde er-
kennen, en het volk Israël niet wilde laten gaan: “… hoe lang zult u weige-
ren u voor mijn aangezicht te verootmoedigen?” (Ex 10:3). 

Wanneer Hij in u iets ziet dat nu en in de toekomst bruikbaar is voor 
Hem, verootmoedigt God u nu al. Niet in toorn, maar in beproeving, om-
dat Hij u juist wil behouden. Dat is ook goed te zien in Zijn handelen met 
de hardnekkige Israëlieten in de woestijn. Hij deed wat Hij deed om “u op 
de proef te stellen ten einde te weten, wat er in uw hart was: of u al dan 
niet zijn geboden zou onderhouden. Ja, Hij verootmoedigde u, deed u 
honger lijden en gaf u het manna te eten ... om u te doen weten, dat de 
mens niet alleen van brood leeft, maar … van alles wat uit de mond van 
de HERE uitgaat” (Deut 8:2,3; zie ook 16). 

Wanneer u wijs bent, en niet eigenwijs, verootmoedigt u zich voor God, 
door uw zonden voor Hem te belijden. Dan zal Hij u verder onderwijzen in 
de weg die u moet wandelen om het eeuwig leven in te gaan. “Als over-
moed komt, komt schande mee, maar wijsheid is bij de ootmoedi-
gen” (Spr 11:2) en “Ootmoedigen doet Hij wandelen in het recht, en Hij 
leert ootmoedigen zijn weg” (Ps 25:9), zeiden Salomo en David. Veroot-
moediging wordt zichtbaar in het hoofd buigen voor God, het opgeven 
van menselijke trots. 
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Welke voorbeelden van verootmoediging zijn er, die tonen wat die eigen-
lijk inhoudt? Wanneer we de Bijbel daarop naslaan, zien we dat veroot-
moediging bijna altijd neerkomt op zich afhankelijk stellen van Gods ge-
nade, en/of een bedroefdheid over de situatie waarin mensen zich ten 
opzichte van God bevinden. Zo waren er de geboden voor het volk Israël 
rond het houden van de sabbat, of een ander moment waarop aan Gods 
verlossingswerk werd gedacht. Die gaven aan dat zij zich op die dag 
moesten verootmoedigen. Op zo’n dag wijdden zij zich aan gebed, het 
lezen en met elkaar bespreken van Gods Woord, bezochten zij samen-
komsten e.d. God sprak tot Salomo over wat Hij zou doen, wanneer het 
volk de juiste houding toonde nadat het had gezondigd: “… mijn volk 
waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en 
zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik 
uit de hemel horen, en hun zonde vergeven” (2 Kron 7:14). God heeft 
Zijn trouw aan deze woorden altijd bewezen. Het voert te ver om alle 
voorbeelden te bepreken. Maar het loont zelf te kijken naar de koningen 
Rehabeam (2 Kronieken 12:7 en 12), Achab (1 Koningen 21:29) en Josia 
(2 Koningen 22:19,20). 

Ezra stelde zich voor zijn reis naar Jeruzalem afhankelijk van God: “Toen 
riep ik … een vasten uit om ons te verootmoedigen voor onze God, en van 
Hem een voorspoedige tocht af te smeken ... Want ik had mij geschaamd 
van de koning een leger en ruiters te vragen om ons te beschermen te-
gen vijanden onderweg; wij hadden namelijk tot de koning gezegd: De 
hand van onze God is ten goede over allen die Hem zoeken, maar zijn 
macht en toorn zijn tegen allen die Hem verlaten. Dus vastten wij en 
smeekten onze God hierover, en Hij liet Zich door ons verbidden” (Ezra 
8:21-23). Ja, het is gemakkelijk iets te zeggen, maar als we het niet echt 
geloven en er niet naar handelen, zijn het slechts vrome woorden. De 
koning had Ezra waarschijnlijk gevraagd of hij een escorte wilde hebben; 
maar nadat hij het aanbod had afgeslagen, realiseerde Ezra zich dat zij 
bloot stonden aan vele en grote gevaren, en dat het er - nu zij geen mens 
hadden die hen hielp – op aan kwam volledig op God te vertrouwen. 

Paulus schreef dat hij vreesde zich te moeten verootmoedigen voor God, 
vanwege de onbekeerlijkheid van sommigen in de gemeente van Korinte: 
“Ik vrees, dat, als ik weer kom, mijn God mij bij u verootmoedigen zal en 
dat ik zal hebben te treuren om velen van hen, die vroeger in zonde ge-
leefd hebben en nog niet tot berouw zijn gekomen over de onreinheid, 
hoererij en ontucht, die zij gepleegd hebben” (2 Kor 12:21). Paulus werd 
door God nederig gehouden. In plaats van trots te zijn op wat was be-
reikt, schaamde hij zich, treurde hij, over wat hij aantrof. Hij trad op als 
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voorspraak bij God, als priester die verzoening zocht voor wie gezondigd 
hadden. Dat is ware ootmoed! 

Wanneer over vasten en bidden wordt gesproken, en u zou dat willen 
doen, moet duidelijk zijn dat het niet gaat om het vasten en bidden als 
zodanig, maar vooral om wat u innerlijk beweegt dat te doen. Komt het 
uit uw hart, of is het alleen maar omdat het verwacht wordt, omdat ande-
ren het ook doen; dus meer een gewoonte, een ritueel, een uiterlijk ver-
toon – in plaats van iets dat voortkomt uit schaamte over de ontheiliging 
van Gods Naam en diepe bewogenheid over het lot van anderen? Wat is 
uw doel ermee? Zoekt u de vervulling van een aardse wens, of heeft u 
Gods zaak voor ogen? Heeft u Zijn rechtvaardigheid, de vervulling van 
Zijn heilsbeloften op het oog? Kijkt u uit naar een verandering in uw toe-
stand en die van anderen, zodat hun en uw zonden worden vergeven? 
Verlangt u ernaar Hem beter te kunnen dienen, tot Zijn verheerlijking en 
het behoud van anderen die verloren zijn in zonde en schuld? Door Jesa-
ja zei God: “Is dit niet het vasten dat Ik verkies: de boeien van de godde-
loosheid los te maken, de banden van het juk te ontbinden, verdrukten 
vrij te laten en elk juk te verbreken? Is het niet dat u voor de hongerige 
uw brood breekt en arme zwervelingen in uw huis brengt, ja, als u een 
naakte ziet, dat u hem bekleedt en u niet onttrekt aan uw eigen vlees en 
bloed?” (Jes 58:6,7). 

Jezus toonde in een gelijkenis eens iemand die alleen voor de vorm bad, 
omdat hij geen reden vond vergeving van zonden te vragen. Hij was in 
eigen ogen rechtvaardig. Dit in tegenstelling tot iemand die hij een zon-
daar vond, en die niet ver van hem vandaan bad. In hem wordt zichtbaar  
wat verootmoediging eigenlijk is, terwijl God van Zijn kant laat zien dat Hij 
behagen heeft in wie zich in berouw tot Hem richten: “De tollenaar stond 
van verre en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel, maar hij 
sloeg zich op de borst en zei: O God, wees mij, zondaar, genadig! Ik zeg u: 
Deze keerde, in tegenstelling met de ander, gerechtvaardigd naar huis 
terug. Want een ieder, die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, maar 
wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden” (Luc 18:13,14). 

Wie nu zichzelf gering zal achten 

In Petrus zien we het meest aansprekende en ontroerende voorbeeld van 
verootmoediging. Hoe vaak stelde hij zijn opvattingen boven die van zijn 
Heer, en hoe vaak had Jezus hem daarop gewezen? Totdat dit zijn hoog-
tepunt bereikte in de verloochening van zijn Heer, die Hij eerder de Chris-
tus, de Zoon van de levende God had genoemd. Hij was er zo van over-
tuigd dat hij zou volharden in het uur van beproeving, dat de schok ge-
weldig was toen hij zich realiseerde dat hij Jezus had verloochend, zoals 
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Hij hem vooraf gezegd had: “En Petrus herinnerde zich het woord, dat de 
Heer Jezus gesproken had: Eer de haan kraait, zult u Mij drie maal ver-
loochenen. En hij ging naar buiten en weende bitter” (Mat 26:75). 

Als u zich oprecht verootmoedigt voor God, en u in uw verdere leven door 
Hem laat leren en leiden, mag u hoop hebben op Hem. Hij kijkt in uw 
hart, en weet of u oprecht bent. De Heer Jezus neemt één van zijn zalig-
sprekingen in de Bergrede uit de vele passages in het Oude Testament, 
over het heil dat de nederigen en ootmoedigen mogen verwachten. God 
hoort hun gebeden en kent de diepste verlangens van hun hart. Dat to-
nen de volgende voorbeelden: 

“De begeerten van de ootmoedigen hebt U, HERE, gehoord: U sterkt hun 
hart, uw oor merkt op” (Ps 10:17). 

“Want niet voorgoed blijft de arme vergeten, niet voor immer gaat de 
hoop van de ootmoedigen teloor” (Ps 9:19). 

“De ootmoedigen zullen eten en verzadigd worden, wie de HERE zoeken, 
zullen Hem loven, uw hart leve op, voor immer” (Ps 22:27). 

“De ootmoedigen beërven het land en verlustigen zich in grote vrede; De 
rechtvaardigen beërven het land en wonen daarin voor immer” (Ps 37:11 
en 29; zie Mat 5:5). 

“De ootmoedigen zullen het zien, zij zullen zich verheugen; U, die God 
zoekt, uw hart leve op. Want de HERE hoort naar de armen ...” (Ps 
69:33,34). 

“Want de HERE heeft een welbehagen in zijn volk, Hij kroont de ootmoedi-
gen met heil” (Ps 149:4). 

“En ootmoedigen zullen steeds meer vreugde hebben in de HERE, en de 
armsten onder de mensen zullen juichen in de Heilige van Israël” (Jes 
29:19). 

Een boodschap voor ootmoedigen 

De Heer Jezus kwam om de blijde boodschap van verlossing te verkondi-
gen. Niet meer als iets toekomstigs, zoals de profeten vóór Hem, maar 
als de vervulling, de werkelijkheid in Hem. Zo profeteerde Jesaja: “De 
Geest van de Here HERE is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft; Hij 
heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedi-
gen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijla-
ting uit te roepen en voor gebondenen opening van de gevangenis; om 
uit te roepen een jaar van het welbehagen van de HERE ... om alle treu-
renden te troosten, om over de treurenden van Sion te beschikken, dat 
men hun geve hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van 
rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest” (Jes 61:1-3). 
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Om bereid te zijn het Woord van God aan te nemen en tot geloof te ko-
men, is ootmoed onontbeerlijk. Want wij mensen hebben niet graag dat 
iemand zich in ons leven indringt; ons gaat vertellen dat het een en an-
der schort aan ons gedrag. Veel mensen in Jezus’ tijd meenden dat zij 
rechtvaardig waren, en het evangelie niet nodig hadden. Zij beriepen zich 
erop dat zij nakomelingen waren van Abraham en besneden; dat de tem-
pel in hun midden stond, etc. Allemaal dingen waarop ze zelf geen in-
vloed hadden toen ze geboren werden. Het gaat erom bereid te zijn zich 
te onderwerpen aan de God Die het leven gaf; Die mensen in de gelegen-
heid stelt kennis te nemen van Zijn wil; Die hen wil ontmoeten in Zijn 
Zoon Christus Jezus. Want Hij is de ware tempel, waarin God ten volle 
woont. Een prachtig voorbeeld uit de Psalmen is: “Ik wil de HERE te allen 
tijde prijzen, bestendig zij zijn lof in mijn mond. In de HERE beroeme zich 
mijn ziel; laten de ootmoedigen het horen en zich verheugen. Maakt met 
mij de HERE groot, en laat ons tezamen zijn naam verheffen. Ik zocht de 
HERE en Hij antwoordde mij … Zij schouwen naar Hem en stralen van 
vreugde, en hun aangezicht zal niet schaamrood worden” (Ps 34:2-6). 

De Heer Jezus was ootmoedig tegenover God. Hij vreesde Hem, en was 
Zich bewust van zijn afhankelijkheid van Hem. We zien dit in zijn gebe-
den, maar ook in de vele gesprekken met zijn tijdgenoten, waarin Hij 
wees op God als zijn Zender. Geen spoor van trots of vertrouwen in eigen 
kunnen. Geen poging tot eigenmachtig optreden. Alles wat Hij deed en 
zei maakte zijn Vader mogelijk. 

Toen zijn discipelen steeds bezig waren met hun positie in het Koninkrijk, 
wees Hij hen een aantal malen op kinderen, met de les te zijn als zij in 
hun onschuldige jaren, waarin hoogmoed en menselijke trots hen 
vreemd is, waarin zij zich afhankelijk tonen van hun vader en moeder en 
leraren, en van hen willen leren: “Voorwaar, Ik zeg u, wanneer u zich niet 
bekeert en wordt als de kinderen, zult u het Koninkrijk van de hemel 
voorzeker niet binnengaan. Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, 
die is de grootste in het Koninkrijk van de hemel” (Mat 18:3,4). 

Na zijn hemelvaart, toen zij tot bekering waren gekomen, toonden de dis-
cipelen de gezindheid van hun Heer: ootmoedig voor God en Christus, 
niet hun eigen belang of eer zoekend, maar met het heil voor ogen van 
de mensen tot wie de Heer hen zond. Hier zien we weer de twee kanten 
die ons gedrag op gaat: naar God en mensen. 

Een slaaf staat niet boven zijn heer 

De eerste mensen wilden als God zijn, zelf beslissen wat goed en kwaad 
is. Zij meenden daar verstandig genoeg voor te zijn. Wat deze zonde 
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sindsdien teweeg bracht en brengt, weten wij niet alleen uit wat de Bijbel 
vertelt over de houding en het gedrag van velen tegenover God en hun 
naaste, maar kunnen wij ook zelf waarnemen om ons heen. Velen zijn 
hoogmoedig, en kennen geen vrees voor de God Die hen het leven gaf, 
en Die dat leven op ditzelfde ogenblik kan terugnemen. De zelfzuchtige 
mens kent geen mededogen, en ontziet zich dan ook niet op wrede wijze 
te heersen over zijn medeschepselen – dieren en mensen – en het ver-
nietigen van de natuur. Hun agressieve aandacht is daarbij vaak gericht 
op wie geloven in God, Hem trouw dienen en gehoorzamen, en daarvan 
in eenvoud – maar consequent – getuigen. 

Wie zegt anders te zijn, tot Gods familie meent te behoren, een burger 
beweert te zijn van Zijn Koninkrijk, zal een daaraan tegenovergestelde 
houding tegenover God en Zijn schepping tonen; een ander gedrag te-
genover medeschepselen – wie zij ook zijn, en wat zij ook doen – maar in 
het bijzonder tegenover medegelovigen. Mensen die de Heer Jezus zijn 
broeders en zusters noemt; met wie Hij zijn innige verbondenheid toont, 
door hen te zegenen, hun geestelijke groei te bevorderen, en hen ge-
schikt te maken voor een taak in zijn gemeente. 

Het tegenovergestelde van heersen is dienen; van een heer en meester  
is dat dienaar en slaaf; van hoogmoed nederigheid; van eigenbelang het 
zoeken van het goede voor anderen. Petrus bleef zich altijd bewust van 
de verkeerde houding, die zij als discipelen aannamen toen zij Jezus 
volgden. Zij waren toen regelmatig bezig met de vraag wie van hen in het 
Koninkrijk het belangrijkst zou zijn. Jezus wist dat dit gaande was, en liet 
hen – toen zij voor de laatste keer met elkaar het Pascha gingen vieren – 
zien hoe hun houding eigenlijk had moeten zijn. Toen zij de zaal binnen 
kwamen, was er geen slaaf om hen de voeten te wassen. Maar het kwam 
niet in hen op, of zij weigerden het zelfs bewust, elkaar de voeten te was-
sen. Zelfs bood niemand van hen aan ten minste de voeten van de Heer 
Jezus te wassen. Uiteindelijk gaf Hij Zelf het voorbeeld hoe zijn volgelin-
gen zich onder elkaar behoren te gedragen in het huis van God. Niet door 
zich boven de ander te stellen, maar door nederig te zijn, minder te willen 
zijn dan de ander, bereid te zijn elkaar te dienen, in plaats van de baas te 
willen zijn en zich te hoog te voelen voor mindere karweitjes. 

In onze tijd is het wassen van voeten geen noodzakelijkheid meer, omdat 
wij niet met sandalen over stoffige straten wandelen en niet met elkaar 
aan tafel liggen. U zou waarschijnlijk dan ook vreemd opkijken, wanneer 
een broeder of zuster u bij binnenkomst in de zaal waar u voor een 
dienst samenkomt, zou vragen of hij of zij uw voeten mocht wassen. On-
danks de goede bedoelingen zou het overkomen als toneelspel, omdat 
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het los staat van het leven zoals we dat nu kennen en de gewoonten die 
daarbij horen; mogelijk wat Paulus ergens gewilde nederigheid noemt 
(Kol 2:18). Maar voor de discipelen was het een treffend voorbeeld van 
nederigheid uit de dagelijkse praktijk, een levende gelijkenis. Voeten 
wassen was namelijk het werk voor een van de geringste slaven. Jezus 
was bereid die positie in te nemen voor hun heil. Het is de omgekeerde 
wereld: zij wilden over elkaar heersen, Jezus diende hen. Petrus zag dit 
tot zijn grote schaamte in: Hij Die hij openlijk had erkend als de Zoon van 
God, de Messias, de Koning die zij verwachtten, deed Zijn boven- en on-
derkleed uit en deed het werk van een slaaf. En in plaats van dat zij voor 
Hem – hun Heer en Meester – knielden, moest Hij, om bij hun voeten te 
kunnen komen, voor hen knielen. Nadat Hij gedaan had wat zij hadden 
moeten doen, zei Jezus tegen hen: “Begrijpt u wat Ik u gedaan heb? U 
noemt Mij Meester en Heer, en u zegt dat terecht, want Ik ben het. Indien 
nu Ik, uw Heer en Meester, u de voeten gewassen heb, behoort ook u 
elkaar de voeten te wassen; want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat 
ook u doet, gelijk Ik u gedaan heb. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een 
slaaf staat niet boven zijn heer, noch een gezant boven zijn zender. In-
dien u dit weet, zalig bent u, als u het doet” (Joh 13:12-17). 

Wat Hij deed was dus vooral een les in nederigheid voor hen: zij hadden 
die avond elkaar de voeten moeten wassen, en zouden uiteraard in het 
vervolg bereid moeten zijn dat te doen bij andere gelegenheden waarop 
zij bij elkaar zouden komen. Volgens mij is het geen letterlijk gebod voor 
wie tot geloof komen om elkaar de voeten te wassen. We lezen daar bij-
voorbeeld niet over wanneer Paulus schrijft over de criteria voor de be-
oordeling van iemand die men als oudste of diaken wil aanstellen. Het is 
juist de bedoeling dat zij, maar ook wij, de geestelijke les begrijpen en te 
allen tijde nederig zijn tegenover elkaar, onszelf niet hoger, niet meer 
vinden dan de ander. In de praktijk zijn er genoeg mogelijkheden om el-
kaar te dienen, door dingen voor elkaar te doen, zonder dat de ander 
daarom hoeft of moet vragen. Het is vooruitzien, anticiperen op de be-
hoeften van anderen, en van daaruit – uit liefde en zorg voor hen – be-
reid zijn ook de geringste en minst leuke dingen te doen, zonder te mop-
peren of ons te beklagen. Het kan zelfs betekenen dingen na te laten, 
omdat we een broeder of zuster in problemen met zijn of haar geweten 
kunnen brengen, zoals Paulus in de eerste brief aan Korinte liet zien. Een 
brief waarin veel te lezen is over broeders die niet nederig waren, omdat 
zij meenden door hun kennis en inzicht (verstandigheid), maar ook door 
de gaven van de Geest, boven andere broeders en zusters te staan. Wij 
worden echter niet behouden op grond van onze kennis of ons kunnen, 
maar op grond van wat wij daarmee hebben gedaan om ons leven rein te 



 127

bewaren en anderen te behouden, uit liefde en dienstbetoon voor God, 
zijn Zoon en de mensen naar wie God in zijn ontferming omziet. Niet in 
wie zich vroegtijdig koning maakt, heeft God behagen, maar in wie Hem 
als nederig dienaar gehoorzaamt en zich ten dienste stelt van het heil 
van zijn of haar naasten. 

De gezindheid van Christus 

In de brief aan de Filippenzen roept Paulus op: “Maak mijn blijdschap 
volkomen door eensgezind te zijn, één in liefdebetoon, één van ziel, één 
in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; maar in ootmoedigheid ach-
te de een de andere uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet op zijn 
eigen belang, maar ook [juist] op dat van anderen” (Flp 2:2-4). Ja, deze 
weergave is anders dan in de NBG’51 vertaling, maar dit staat in de 
grondtekst! Door het ontbreken van ’alleen’, gaat dit veel verder dan de 
gangbare opvatting hierover. Om dit te kunnen, hebt u een bepaalde ge-
zindheid nodig: de nederigheid van Christus: “Laat die gezindheid bij u 
zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte van God zijnde, 
het God gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar … de gestalte van 
een dienstknecht heeft aangenomen …” (Flp 2:5-7). 

De weg van geven in plaats van nemen 

Toen Hij de jaren van onderscheid had bereikt, begreep welke hoge 
plaats God voor de mens bestemd had, en dat Hij Hem had verwekt om 
die plaats in te nemen – omdat Adam faalde – werd Hij niet hoogmoedig, 
door Zich superieur op te stellen tegenover zijn tijdgenoten. Integendeel! 
zijn diepste inzicht was, dat Hij de sleutelrol had in het bereiken van 
Gods oorspronkelijke doel met de schepping, en daarom anders moest 
zijn dan Adam. Dat alleen in en door Hem de zondemacht in het vlees 
kon worden gebroken, en de dood – die alle mensen in zijn greep houdt 
– overwonnen. Hij kwam tot het besef dat de weg van nemen, die Adam 
was ingeslagen, had geleid tot verlies van diens eigen leven en tegelijker-
tijd dat van allen die uit hem voortkwamen. Daarom moest Jezus de weg 
van geven inslaan, om het leven te kunnen behouden, in het geloof dat 
God met Hem het omgekeerde zou doen als met Adam. Want zoals in 
Adam alle mensen sterven – omdat zijn sterfelijke zaad geen onsterfelij-
ke mensen kan voortbrengen – zouden door het geestelijke zaad van de 
prediking van het evangelie mensen tot geloof komen en bevrijd worden 
van de sterfelijkheid. Want het eeuwige leven kan niet door de dood wor-
den verzwolgen. 

Hij wist dat Hij, mens van vlees en bloed als alle andere mensen, niet 
onfeilbaar was. Met één groot verschil: Hij had geen menselijke vader; 
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want God was zijn Vader, zijn Verwekker. Een twaalfjarige jongen zou zijn 
natuurlijke vader in alles gehoorzamen, zijn voorbeeld navolgen. Jezus 
zei op die leeftijd dat Hij bezig moest zijn met de dingen van zijn Vader in 
de hemel. Niet het timmermansvak kreeg zijn hoogste prioriteit (ondanks 
dat Hij zich ook daarin bekwaamde, in gehoorzaamheid aan zijn wettelij-
ke ouders), maar zijn geestelijke opvoeding en groei; verlangend dat Hij 
steeds meer zou gaan lijken op zijn Vader in de hemel. Een waarachtige 
Zoon van Hem, de Mens naar Gods beeld en als Zijn gelijkenis, de Mens 
bij uitnemendheid, de Mensenzoon. 

Het beeld van de hemelse dragen 

Al deze dingen duiden op zijn nederigheid en ootmoedigheid. Alsof Hij 
toen al wist dat niet zijn verwekking als zodanig bepalend was voor de 
hoge plaats, die God Hem als Messias zou geven, maar een leven van 
volkomen bereidwillige gehoorzaamheid en dienstbaarheid aan zijn Va-
der. Niet de barensnood van zijn moeder Maria maakte Hem tot de Zoon 
van God, maar zijn eigen barensnood, omdat uit zijn lichaam van vlees 
en bloed een nieuwe geestelijke mens moest voortkomen, die totaal an-
ders zou zijn dan alle andere mensen vóór Hem. Hij legde Nicodemus uit, 
dat wij niet het eeuwige leven kunnen binnengaan zoals wij als mens ge-
boren zijn, maar dat uit water en Geest een nieuwe mens verwekt en ge-
boren moet worden. Paulus gebruikte deze woorden van Jezus in zijn eer-
ste brief aan de Korintiërs: “Het geestelijke komt niet eerst, maar het 
natuurlijke, en daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, 
stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel. Gelijk de stoffelijke is, zijn ook 
de stoffelijken, en zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen. En gelijk wij 
het beeld van de stoffelijke [Adam] gedragen hebben, zo zullen wij het 
beeld van de hemelse [Christus] dragen. Dit spreek ik evenwel uit, broe-
ders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk van God niet beërven en het 
vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet” (1 Kor 15:46-50). 

De barensnood van de wedergeboorte 

In zijn brief aan de Romeinen keek Paulus in de toekomst, wanneer de 
schepping zal worden bevrijd van de tijdelijkheid, de vergankelijkheid. 
Het moment waarop dit zal gebeuren is bij de komst van Christus in heer-
lijkheid. Dan zal de aarde vol worden van Gods heerlijkheid. Maar zijn 
wijze van schrijven sluit niet uit dat hij ook sprak over het heden. Verwek-
king en geboorte zijn onderdelen van een proces dat tijd in beslag neemt. 
Dat is zo in de natuurwereld, maar ook waar het geestelijke mensen be-
treft. In hoofdstuk 8 vers 22 schreef hij: “Want wij weten, dat tot nu toe 
de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is”. Maar in 
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vers 23 ging hij verder met wat gelovigen nu al ervaren: “Wij zelf, die de 
geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de ver-
wachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam”. 

God zorgt ervoor dat zich in Zijn kinderen iets ontwikkelt, iets dat almaar 
doorgroeit tot het volgroeid is en openbaar wordt. De barensnood, waar-
mee deze geboorte gepaard gaat, zijn de weeën, die pijnlijk zijn en soms 
lang kunnen duren – zelfs het hele verder leven na de geestelijke ver-
wekking door water en Geest. De Heer Jezus heeft dezelfde ervaring ge-
had; maar door het ontzaglijke dat van Hem werd gevraagd: zijn marte-
ling en kruisdood, was zijn barensnood veel groter. We zien dit vooral in 
de Olijfhof op de avond voor zijn dood, toen Hij bad tot zijn Vader, om in 
staat te zijn de weg te gaan die Hij van Hem vroeg. Door zijn leven onder-
geschikt te maken aan het doel dat God had met zijn verwekking, stelde 
Jezus zijn Vader in staat zijn doel met de schepping te bereiken: “Hij ... 
knielde neer en bad deze woorden: Vader, indien U wilt, neem deze be-
ker van Mij weg; maar niet mijn wil, maar de uwe geschiede! … En Hij 
werd dodelijk beangst en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als 
bloeddruppels, die op de aarde vielen” (Luc 22:41-44). 

Daar in Getsémane werd, als het ware, in grote barensnood de nieuwe 
mens geboren. Hier voelde Jezus de tot dan toe felste pijn van de geeste-
lijke barensweeën. De inwendige strijd, die het besef van de enorme im-
plicaties van de keuze een sterfelijk mens van vlees en bloed te blijven, 
of definitief geboren te worden als een nieuw geestelijk schepsel, naar 
het beeld en als de gelijkenis van God, met zich meebracht. Toen Hij die 
had doorstaan, was Hij er zeker van dat Hij ook de lichamelijke pijn van 
geseling en kruisdood zou kunnen verdragen, en dat zijn geboorte tot 
Gods Zoon in kracht door de opstanding uit de doden werkelijkheid zou 
worden. Zijn houding hierbij was: “Niet mijn wil, maar de uwe geschiede”. 
Niet in gelatenheid – zo van ‘het komt zoals het komt, en ik zie wel’ –  
maar bewust en overtuigd. Hij wist wat stond te gebeuren, en waarom dit 
zo moest zijn. Welke sleutelrol Hij had om het voornemen van God voort-
gang te kunnen laten vinden. In dat besef was Hij bereid zijn eigen wil, 
zoals die in alle mensen woont, geheel ondergeschikt te maken aan de 
wil van zijn Vader, en zijn leven geheel in Zijn hand te geven. Vanuit deze 
nederigheid greep Hij niet Zelf naar het koningschap, hoewel Hij geboren 
was om Koning te worden. En Hij liet Zich ook niet door zijn volgelingen 
tot Koning uitroepen. Hij wachtte tot zijn Vader in de hemel het Hem zou 
geven, nadat Hij alles zou hebben volbracht wat over Hem geschreven 
stond. Alles dat nodig was om mensen met God te verzoenen. Dat is wat 
Paulus leerde in die verzen in de brief aan de Filippenzen. 
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Hij stelde het in zijn brief aan Kolosse zo voor dat, als u blijft toegeven 
aan uw natuurlijke neigingen, het zal zijn alsof u op zekere dag tot uw 
schaamte voor iedereen naakt staat, wanneer u in gaat zien hoe en wat 
u werkelijk bent, hoe schril uw gedrag afsteekt ten opzichte van dat van 
Jezus. Met al die menselijke hoogmoed en strijd uit eerzucht en egoïsme 
die u als mens zo vaak kenmerken. Die naaktheid moet overdekt worden 
als met een kledingstuk, zodat niet uw vlees met een aardse gezindheid, 
maar die van Christus zichtbaar wordt: “Doe dan aan, als door God uit-
verkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederig-
heid, zachtmoedigheid en geduld” (Kol 3:12). 

Nederigheid van geest 

Wie deze gezindheid van nederigheid tonen, worden in de Bijbel wel de 
nederigen van geest genoemd. Zij die geen hogere dingen voor zichzelf 
zoeken (want dat was de achtergrond van de zonde van de eerste men-
sen), maar zich afhankelijk stellen van wat God hen in Zijn genade geeft, 
en intussen het goede zoeken en doen voor anderen. In zulke mensen 
schept God behagen. Bij hen wil Hij wonen, ondanks Zijn grootheid, al-
macht en heiligheid en al hùn zwakheden: 

“Want de HERE is verheven, en Hij aanschouwt de nederige, maar de ho-
vaardige kent Hij van verre” (Ps 138:6). 

“Want zo zegt de Hoge en Verhevene ...: In de hoge en in het heilige woon 
Ik en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om de geest van de nede-
rigen en het hart van de verbrijzelden te doen opleven” (Jes 57:15). 

Echte nederigheid begint met het vrezen van God. Hem erkennen als de 
enige Koning in uw leven, en dat tonen door Hem onderdanig te zijn en 
absolute gehoorzaamheid te tonen, zoals Zijn Zoon deed. Zo schreef Pe-
trus: “Verneder u dan onder de machtige hand van God, opdat Hij u ver-
hoge te zijner tijd” 1 Pet 5:6). Volgelingen van Jezus brengen dit in prak-
tijk door zich aan Hem te onderwerpen, en aan de door Hem uitgezonden 
apostelen en de door de gemeente aangestelde oudsten (vers 5a). Wat 
dit laatste betreft dacht Petrus mogelijk aan wat hij zelf meemaakte in de 
bovenzaal: hoe zijn Heer Zich omgordde als een slaaf en hen diende: 
“Omgord u allen jegens elkaar met nederigheid, want God weerstaat de 
hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade” (vers 5b). 

Uiteraard geldt het principe van nederigheid ook voor die oudsten. Zij zijn 
geen heersers maar hoeders, en moeten een voorbeeld zijn in het die-
nen. In deze brief zien we dan ook dat Petrus zich niet boven zijn mede-
gelovigen stelde, maar naast hen, als ontvanger van dezelfde genade als 
alle anderen: 
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“Hoed de kudde van God, die bij u is, niet gedwongen, maar uit vrije be-
weging, naar de wil van God, niet uit schandelijke winzucht, maar uit be-
reidwiligheid, niet als heerschappij voerend over hetgeen u ten deel ge-
vallen is, maar als voorbeelden van de kudde. En wanneer de Opperher-
der verschijnt, zult u de onverwelkelijke krans van de heerlijkheid ontvan-
gen” (1 Pet 5:1-4). 

Elk van deze vermaningen wordt afgesloten met de belofte, dat God alle 
nederigen van geest uiteindelijk zal geven wat Hij heeft beloofd: eeuwig 
leven en koningschap met Christus. Dat is het heerlijke vooruitzicht voor 
wie zichzelf nu verloochenen en hun Heer en Heiland navolgen. De pro-
feet Zacharia zag Hem tot zijn volk komen: “Zie, uw Koning komt tot u, Hij 
is rechtvaardig en zegevierend, nederig …” (Zach 9:9). 

Houd u dan dit voorbeeld van onze Heer Jezus Christus voor ogen, en 
maak u zijn woorden eigen; want Hij zei tot zijn discipelen: “leer van Mij, 
want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart …” (Mat 11:29). 

David schreef een Psalm, die ons ook laat zien, dat hij of zij die zich 
waardig een kind van God gedraagt in Zijn tent of woning mag wonen: 

HERE, wie mag verkeren in uw tent? 
Wie mag wonen op uw heilige berg? 

Hij, die onberispelijk wandelt en doet wat recht is 
en waarheid spreekt in zijn hart, 

die met zijn tong niet lastert, 
die zijn metgezel geen kwaad doet 

en geen smaad op zijn naaste laadt; 
in wiens ogen de verwerpelijke veracht is, 

terwijl hij hen eert, die de HERE vrezen. 
Heeft hij tot zijn schade gezworen, hij verandert het niet; 

hij leent geen geld voor woeker 
en aanvaardt geen geschenk tegen de onschuldige. 

Wie zó handelt zal nimmer wankelen. 
(Psalm 15) 
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De volmaaktheid
in Christus

Jan Koert Davids 

U dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is. 

(Matteus 5:48) 

Deel 4 
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1. Het doel van God

De volmaaktheid van God tegenover de menselijke onvolmaaktheid 

Wie in de Bijbel gaat studeren om uit te zoeken wat volmaaktheid is, zal 
misschien in eerste instantie teleurgesteld worden, want er is geen om-
schrijving te vinden die wij als definitie zouden kunnen gebruiken. En 
zelfs als dit wel het geval zou zijn, zouden wij ons er maar heel weinig bij 
kunnen voorstellen. Volmaaktheid staat buiten onze werkelijkheid. Niets 
op aarde is immers volmaakt. Alles is tijdelijk, en dus eindig, en overal is 
wel een tekortkoming aan te vinden - nothing is perfect. God daarente-
gen wordt ons voorgesteld als volmaakt in alles. Zo wordt Hij in het boek 
Job “de Volmaakte in kennis” genoemd, Wiens “wonderwerken” wij kun-
nen waarnemen, maar niet begrijpen (Job 37:16). Psalm 18:31 beschrijft 
Zijn weg als volmaakt. Aan God of in wat God doet of schept, kan niets 
onvolmaakts zijn, omdat Hij de volmaaktheid zelve is. 

Volmaaktheid als doel van de schepping 

Wanneer op een dag Gods doel met de schepping wordt bereikt, is vol-
maaktheid de toestand waarin God uiteindelijk ook Zijn kinderen, de wa-
re discipelen van Zijn Zoon, gebracht zal hebben. Een nieuwe wijze van 
bestaan, in een samenleving die wij hiervoor niet hebben gekend, en 
waarover ons nauwelijks iets wordt verteld, zodat wij ons daar nu geen 
voorstelling van kunnen maken. Jezus zei dat “wie waardig gekeurd zijn 
deel te verkrijgen aan die eeuw en aan de opstanding uit de doden ... 
niet meer kunnen sterven; immers, zij zijn aan de engelen gelijk en zijn 
kinderen van God” (Luc 20:35, 36). Dit is een duidelijke verwijzing naar 
Psalm 8, die ook wordt geciteerd in de brief aan de Hebreeën (2:5-8). 
Interessant is dat, waar Psalm 8 van de mens zegt: “Toch hebt U hem [de 
mens] bijna goddelijk gemaakt”, de schrijver van deze brief – gebruikma-
kend van de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta – 
zegt: “U hebt hem voor een korte tijd beneden de engelen gesteld”. 

De gelovigen zullen zijn als de Elohim 

Het woord dat David in de psalm gebruikte voor ‘goddelijk’ is Elohim, de 
meervoudsbenaming van God, waarmee Genesis begint: “In het begin 
schiep Elohim de hemel en de aarde”. In zijn boek ‘Bijbelse woorden en 
hun geheim’ zegt ds Pop dat hiermee Godheid kan worden bedoeld, 
waarmee hij het inbegrip van al wat goddelijk is bedoelt. Later werd God 
ook wel Jahwe Elohim genoemd (1 Koningen 18:39); ‘de godheid, die 
andere goden uitsluit; Hij omvat alle goddelijke macht en leven; Hij is in 
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de volstrekte, onvergelijkelijke, exclusieve zin, werkelijk en waarachtig 
God’ aldus Pop. Maar niet altijd wordt Elohim in deze volstrekte zin ge-
bruikt. Terugkomend op dat inbegrip van al wat goddelijk is: het woord 
dient ook wel als aanduiding van wat het ‘bovennatuurlijke’ wordt ge-
noemd, en kan dus ook heel goed engelen aanduiden. Zij zijn geestelijke 
wezens (zie ons boekje Engelen en andere hemelse wezens), die God 
inzet om Zijn Woord ten uitvoer te brengen, zowel bij de schepping, als bij 
de bescherming en ondersteuning van de heiligen, als bij de voltooiing 
van Gods werk op aarde. Een weinig minder dan Elohim gemaakt, kan 
dus inderdaad heel goed betekenen: een weinig minder dan de engelen. 
Petrus noemt hen onze “meerderen in sterkte en macht”. Zij zijn vol-
maakt en onsterfelijk; zij zien voortdurend Gods aangezicht en bezingen 
Zijn heerlijkheid met grote vreugde. Zo zei God tot Job, over het moment 
dat Hij de aarde grondvestte: “… terwijl de morgensterren samen juichten 
en alle zonen van God jubelden” (38:7). 

De meervoudsvorm in Genesis hoofdstuk 1:26 (“Laat ons mensen ma-
ken”) duidt weer op de Elohim, die alle goddelijke macht en leven omvat, 
dus ook de engelen in Zijn dienst. David wees, mijns inziens, in Psalm 8 
daarom niet alleen naar de schepping van de mens naar Ons beeld en 
gelijkenis, maar tegelijkertijd ook naar het verkrijgen van iets dat God en 
de engelen wel hebben, maar de mens kennelijk niet. Iets dat in Genesis 
3:4-6a wordt aangeduid met verstandig zijn, het kennen van goed en 
kwaad. De eerste mens kon het niet verdragen dat hij “een weinig min-
der dan de engelen was”, en begeerde te zijn als zij. Daarom overtrad hij 
Gods gebod, en werd hij onderworpen aan de dood. Wanneer Jezus zegt 
dat Gods kinderen uit de mensen als de engelen zullen zijn, geeft dit aan 
dat zij uiteindelijk door Gods ingrijpen en genadegave - en niet door het 
zelf te grijpen - volmaakt en eeuwig leven zullen ontvangen. 

Delen in de heerlijkheid van Christus 

Soms wordt, in voor ons mensen begrijpelijke woorden, het verschil aan-
gegeven tussen de toestand van Gods kinderen nu en straks. En wel 
door te vertellen wat er niet meer zal zijn, zoals in Openbaringen 21:4 
aan gelovigen die zwaar leden onder verdrukkingen en vervolgingen: 
“God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer 
zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eer-
ste dingen zijn voorbijgegaan”. Op andere plaatsen wordt gezegd dat zij 
zullen delen in de heerlijkheid, die God aan Zijn Zoon heeft geschonken. 
Zo zei Jezus in zijn gebed in Johannes 17 vers 22: “de heerlijkheid, die U 
Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven”. In Hebreeën 2:10 staat dat God 
vele zonen tot heerlijkheid wil brengen. Geheel in lijn hiermee schreef 
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Paulus dat Gods kinderen zullen worden opgewekt in heerlijkheid (1 Kor 
15:43), want als zij delen in zijn lijden zullen zij ook delen in zijn verheer-
lijking (Rom 8:17), zodat hun vernederd lichaam gelijkvormig wordt aan 
zijn verheerlijkt lichaam (Flp 3:21) enz. 

Groeien naar de volmaaktheid in dit leven 

Er is echter een vorm van volmaaktheid die Gods kinderen in dit leven al 
zouden moeten bereiken, en waarover veel meer wordt verteld. Deze vol-
maaktheid lijkt een meer relatief begrip te zijn. Bijvoorbeeld in vergelij-
king met de mensen in de wereld, die Jezus niet volgen. Het onderscheid 
tussen hen beide behoort – in de loop van de proeftijd van Gods kin-
deren tot de komst van Christus Jezus in heerlijkheid – steeds groter te 
worden. Want zo wordt steeds zichtbaarder wie God gehoorzaamt, door 
Zijn Zoon te volgen en te dienen, en wie niet. 

Heilig betekent: anders, (af)gescheiden, apart staand van de wereld met 
haar verderfelijke invloed, die zo sterk is dat zij zelfs Gods kinderen kan 
afbrengen van de enige weg die naar eeuwig leven leidt. Zij worden ech-
ter ook vergeleken met wat hoger is dan zijzelf: God, Zijn Zoon, de enge-
len. Het geestelijk onderscheid tussen hen beide moet in hun proeftijd 
juist steeds kleiner worden, omdat Gods kinderen naar Hem en Zijn Zoon 
toegroeien. Daarom is er ook vaak het gebruik als aanduiding van de ma-
te waarin zij beantwoorden aan Gods wil. In het Oude Testament vinden 
we daarvoor het woord ‘volkomen’. Het betekent vaak volledig, totaal, 
geheel, in de zin van dat er niets meer over is (bijvoorbeeld wanneer 
niets anders meer nodig is, niets anders meer daarnaast is – zoals wan-
neer er gesproken wordt over mensen, wier hart volkomen naar God uit-
gaat en die Hem volkomen volgen – Num 14:24; 2 Kron 16:9). U merkt 
dat de gedachte van volmaaktheid hier dichtbij komt. 

Israël wordt in de Bijbel wel vergeleken met een edele druif, en met een 
volkomen zuiver zaad (Jeremia 2:21). Al in het derde hoofdstuk van het 
boek Genesis vinden we het gebruik van de aanduiding ‘zaad’ voor nako-
melingen of nageslacht. God sprak daar tot de slang en Eva: “Ik zal vij-
andschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar 
zaad” (Gen 3:15). In hoofdstuk 6 wordt verteld hoe het zaad van de slang 
en dat van Eva zich had ontwikkeld: er zijn ‘zonen van God’ en ‘zonen 
van de mensen’. Met de zonen van God worden de rechtvaardigen be-
doeld, die naar Gods wil leven en het eeuwige en onvergankelijke zoe-
ken. Met de zonen van de mensen worden zij bedoeld, die leven voor het 
tijdelijke. Zij volgen de weg van het vlees, en bekommeren zich niet of 
weinig om God en Zijn wil. Overal in de Schriften zien wij die tegenstelling 
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tussen deze ‘rechtvaardigen’ en ‘onrechtvaardigen’. De rechtvaardigen 
moeten geheel zuiver blijven, zich niet vermengen met de onrechtvaardi-
gen, opdat zij uiteindelijk niet ook geestelijk vermengd, en zo een onzui-
ver zaad worden. Ook in het Nieuwe Testament gebruiken de vertalers dit 
woord ‘volkomen’ in de betekenis van geheel, volledig, totaal. Maar een 
enkele keer zien we dat deze betekenis heel dicht bij het idee van vol-
maaktheid komt. Belangrijke eigenschappen van de rechtvaardigen, die 
in dit verband in het Oude en Nieuwe Testament te vinden zijn, zijn: 

 Zij zijn gericht op het volkomene; dat wil zeggen: op wat van God 
afkomstig is, het blijvende en eeuwige, en niet op wat van mensen, 
van het vlees afkomstig is, het tijdelijke (Rom 12:2; Heb 6:1).

 Hun hart is volkomen; dat wil zeggen: zij zijn oprecht, doen niet als-
of (1 Kron 28:9; 2 Kron 19:9).

 Zij zijn God volkomen toegewijd en gehoorzaam; dat wil zeggen: zij 
doen alleen wat Hij van hen vraagt, en geven geen gehoor aan de 
mensen om hen heen, die hen willen afbrengen van de gehoor-
zaamheid aan God; zij hebben naast Hem niets dat hun tot afgod is 
(1 Kon 11:4; 2 Kor 10:6).

 Zij zijn God volkomen trouw; dat wil zeggen: in alle omstandigheden 
richten zij zich vertrouwend tot God en zoeken het niet buiten Hem 
(Joz 14:8).

 Zij tonen een volkomen volhardendheid; dat wil zeggen: zij strijden 
tot het uiterste voor hun behoud (Jak 1:4).

Geestelijke voeding en opvoeding vanuit Gods Woord 

De voeding van de geestelijke mens, die als aangenomen kind van God 
opgroeit tot de volmaaktheid, is Gods Woord. In een interessante passa-
ge in de tweede brief aan Timoteüs (3:14-17), wees Paulus hem er op, 
dat hij van kindsbeen af was opgegroeid met de Schriften. Zijn moeder 
en grootmoeder voedden hem als jongen daarin op. Dat bleven zij doen 
tot hij volwassen werd, en vervolgens zelf moest tonen dat hij een zekere 
geestelijke rijpheid had bereikt; en daarin verder kon groeien tot een 
geestelijk man, in staat te doen wat God van hem vroeg. Maar ook als 
geestelijk man zou hij, zijn hele verdere leven, Gods Woord nodig heb-
ben. Door dat te overdenken en in praktijk te brengen, zou hij een steeds 
dieper inzicht krijgen in Gods liefde in Zijn Zoon. Hetzelfde geldt voor al-
len die Christus willen navolgen. Zij mogen hier geen halfslachtige hou-
ding aannemen, maar zich geestelijk laten voeden door Gods Woord, la-
ten opvoeden door vermaningen, tucht en beproeving, zodat zij een be-
paalde mate van volmaaktheid bereiken. Het doel hiervan is geschikt en 
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toegerust te worden om goed werk te doen voor God, nu en in de toe-
komst. 

De waarachtige zoon van God 

Adam wordt in het geslachtsregister dat Lucas opstelde, de zoon van God 
genoemd, omdat hij geen menselijke vader en moeder had. God is zijn 
oorsprong, en Zijn doel met de schepping van Adam was, dat hij een 
waarachtig zoon van Hem zou zijn. Qua karakter lijkend op zijn Vader in 
de hemel; een geestelijk mens, gericht op Diens wil; verlangend Hem in 
bereidwillige gehoorzaamheid te dienen; het werk doende dat Hij hem 
opdroeg (vergelijk Efeziërs 2:10). Omdat hij echter voldeed aan de wil 
van het vlees, bleef hij sterfelijk, en daarom kon Gods voornemen een 
familie van eeuwig levende zonen en dochters (mensen naar Zijn beeld 
en als Zijn gelijkenis) tot stand te brengen, niet direct voortgang vinden. 
Want een sterfelijk mens kan geen volmaakte, eeuwig levende nakome-
lingen voortbrengen. Door een bijzonder ingrijpen in een vrouw heeft God 
echter een man verwekt, een tweede Adam, die zich wel waarachtig zoon 
van God toonde

Meer over hoe God Zijn doel met de schepping van Adam bereikt heeft in 
Zijn Zoon Christus Jezus, en bereiken zal in allen die Zijn Zoon in waar-
heid volgen, leest u in ons boek Adam & Christus).
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2. De heerlijkheid van Christus

Met Christus worden velen tot heerlijkheid gebracht 

Ten minste twee keer tijdens Jezus’ leven op aarde, klonk een stem uit 
de hemel: “Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen 
heb” (Mat 3:17, 17:5). De apostel Johannes getuigde dat Jezus – de 
eniggeboren Zoon, en de vertrouweling van de Vader – ons God heeft 
leren kennen. Niet alleen door over Hem te spreken, maar als ‘het vlees 
geworden Woord’, de vervulling, de werkelijkheid, van wat eeuwenlang in 
woorden en beelden was bekendgemaakt. In Hem werd de heerlijkheid 
van God, Zijn liefde, barmhartigheid, genade en waarheid, zichtbaar (Joh 
1:1-18). Zo was en is Hij de waarachtige Zoon van zijn Vader, het even-
beeld in Wie de Vader te herkennen is. In die zin schreef Paulus over 
Christus: “die het beeld van God is” (2 Kor 4:4), en over “de heerlijkheid 
van God in het aangezicht van Christus” (4:6). Maar het is Gods voorne-
men vele zonen tot heerlijkheid te brengen (Heb 2:10-13). Want Paulus 
schreef: “die Hij [God] tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren be-
stemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn Zoon, opdat Hij de 
eerstgeborene zou zijn onder vele broederen” (Rom 8:29). 

De heerlijkheid van Christus gaan weerspiegelen 

Om het evenbeeld van Christus te kunnen worden, is de oude mens let-
terlijk gedood toen Hij stierf aan het kruis. Hiermee toonde Hij dat het 
vlees, waarin de begeerte woont, geheel teniet gedaan moet worden. Al-
leen zo kan de menselijke wil volledig ondergeschikt worden gemaakt 
aan de wil van God. Opnieuw Paulus: “Zo is dan wie in Christus is een 
nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie het nieuwe is geko-
men” (2 Kor 5:17). Door hun vereniging met Christus in de doop, worden 
mensen Gods kinderen, en begint een periode van opvoeding tot geeste-
lijke rijpheid en van beproeving, om aan het licht te brengen of het wer-
kelijk hun verlangen is gelijkvormig te worden aan het beeld van Chris-
tus, en of zij zich geheel inzetten iets van de heerlijkheid van God in Hem 
af te stralen. Paulus schreef over zulke volgelingen van Christus Jezus: 
“wij allen, die … de heerlijkheid van de Heer weerspiegelen, veranderen 
naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid” (2 Kor 3:18). 

Het doel van het weerspiegelen van de heerlijkheid van Christus in het 
leven van de gelovige is, dat anderen iets bemerken van de aanwezig-
heid van de levende God en zich tot Hem keren, zodat zij behouden wor-
den en eeuwig leven mogen ontvangen. Paulus citeerde Psalm 116, en 
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paste de woorden toe op de boodschappers van het heil in Christus: “… 
gelijk geschreven staat: Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, gelo-
ven ook wij, en daarom spreken wij ook … Want het geschiedt alles om 
uwentwil, opdat de genade toeneme en door steeds meerderen overvloe-
diger dank worde gebracht ter ere van God” (4:14,15). Wat is er dan be-
kendgemaakt van God? En wat was daarvan zichtbaar in Zijn Zoon, dat 
ook volgelingen van Christus moet kenmerken, willen zij de heerlijkheid 
van God en Christus in hun aangezicht weerspiegelen, zonen en dochters 
van God, en dus broeders en zusters van de Heer Jezus Christus ge-
noemd kunnen worden? 

Gerechtigheid door het geloof in Christus Jezus 

In de Bergrede gaf Jezus aan waar zijn discipelen aan moeten voldoen, 
om het Koninkrijk binnen te mogen gaan. Het onderwerp is eigenlijk ge-
rechtigheid, net zoals van de brief aan de Romeinen, waarin Paulus het 
evangelie een kracht van God noemde, waarin Zijn gerechtigheid wordt 
geopenbaard uit geloof tot geloof – want door het geloof van de een 
komt de ander tot geloof. Een groot deel van de brief is de uitwerking van 
die gerechtigheid van God, die zijn doorwerking vindt in Zijn kinderen. In 
de brief aan de Filippenzen zei hij het zo: “gerechtigheid door het geloof 
in Christus Jezus, welke uit God is op grond van het geloof” (3:9). 

In Matteüs 5:20 zien we de hoge eis die Jezus stelde aan zijn volgelin-
gen: “Ik zeg u: Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die 
van de schriftgeleerden en Farizeeën, zult u het Koninkrijk van de heme-
len voorzeker niet binnengaan”. Wat is dan gerechtigheid? In het Oude 
Testament wordt met Gods gerechtigheid Zijn activiteit bedoeld, Zijn da-
den om Israël te geven wat Hij het beloofde. Zijn gerechtigheid is dus de 
garantie van het verbond dat Hij met dit volk sloot. Israël kan op Hem 
aan. Gerechtigheid is daarom synoniem met rechtvaardigheid. God wordt 
gerechtvaardigd in Zijn daden om Zijn beloften te vervullen. Paulus ge-
bruikte Gods gerechtigheid in dezelfde betekenis: God geeft de Zijnen 
wat hun volgens Zijn Woord toekomt. Het verschil met het Oude Testa-
ment is dat de openbaring van Gods rechtvaardigheid geconcentreerd is 
in Zijn Zoon Christus Jezus. Zo toont God Zijn rechtvaardigheid (waarmee 
Zijn reddend ingrijpen wordt bedoeld), door Jezus voor te stellen als de 
Mens in wie en door wie de verzoening werkelijkheid is geworden. Wan-
neer God dan een zondaar rechtvaardigt, verschaft Hij deze recht als hij 
zijn, of zij haar, hoop op Hem richt, en erkent dat hij of zij het leven alleen 
te danken heeft aan het offer van Christus Jezus. Dat is de basis waarop 
God Zijn vrijwillig toegezegde gave van eeuwig leven daadwerkelijk aan 
Zijn kinderen geeft. 
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Maar het geloof in Christus, en de erkenning dat het beloofde eeuwige 
leven te danken is aan zijn offer, moet ook gestalte krijgen in de wijze 
waarop zijn volgelingen leven. Alleen zo kan duidelijk worden dat God 
rechtvaardig is in Zijn keuze, wanneer Hij hen vrijspreekt van zonde en 
laat delen in de heerlijkheid van Zijn Zoon. Dat begint uiteraard met de 
strijd tegen de begeerten van het vlees, die tot zonde verleiden. 

Want ervan uitgaande dat u zich als christen beschouwt, en zelfs daad-
werkelijk een discipel van Christus wilt zijn, zou God u dan rechtvaardig 
noemen, als u zou doorgaan met zondigen, terwijl Christus juist heeft 
geleden en is gestorven zodat uw zonden vergeven zouden kunnen wor-
den? Is het dan niet zo dat u zich niet bekeerd heeft en dus nog een on-
veranderd mensen bent? Dan zou Christus tevergeefs voor u zijn gestor-
ven. Paulus schreef: “Dit zeg ... betuig ik in de Heer, dat u niet langer 
mag wandelen zoals ook de heidenen wandelen ... Maar u geheel an-
ders: u hebt Christus leren kennen” (Efez 4:17-20). 

Onze heiligheid volmaken 

Zoals God van Jezus zei “Deze is mijn Zoon”, zo zegt Hij ook tot wie hem 
volgen en dienen in geloof: “Ik zal u tot Vader zijn en u zult Mij tot zonen 
en dochters zijn”. En Paulus zei in dit verband vermanend: “Daar wij nu 
deze beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoede-
lingen van het vlees en van de geest, en zo onze heiligheid volmaken in 
vrees voor God” (2 Kor 6:18, 7:1). 

Nadenkend over deze laatste woorden, richten uw gedachten zich mis-
schien eerst op heiligheid. God is heilig, maar wie door God is aangeno-
men als een van Zijn kinderen, is heilig voor Hem. Hij heeft hem of haar 
apart gezet van de rest van de mensen, voor een speciale opvoeding en 
taak. Maar evenals de doop een afsterven is aan het oude leven, en een 
opstanding tot een nieuw geestelijk leven – dat de gelovige, met kracht 
en wijsheid van God, zelf moeten invullen op grond van wat God daar in 
Zijn Woord over leert – is de ‘heiligverklaring’ door God bij de doop een 
feit op het moment zelf; iets waarvan de gedoopte vast overtuigd mag 
zijn omdat God betrouwbaar is in Zijn uitspraken. 

De schrijver van de brief aan de Hebreeën schreef in hoofdstuk 10 over 
het offer van Jezus Christus: “Zie hier ben Ik om uw wil te doen … Krach-
tens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het li-
chaam van Jezus Christus … Want door één offerande heeft Hij voor altijd 
hen volmaakt, die geheiligd worden” (vzn 10-18). Zelf bereikte Jezus de 
volmaaktheid (in Hebreeën 5:9 staat in de NBG’51 vertaling ‘einde’, 
maar het Griekse woord kan hier vertaald worden met ‘volmaaktheid’) 
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door gehoorzaam te zijn toen God van Hem vroeg te lijden voor anderen. 
In die staat “is Hij voor allen, die Hem (Jezus) gehoorzamen, een oorzaak 
van eeuwig heil geworden” (5:9). “Want Jezus is de voleinder [in dat 
woord zit weer volmaaktheid] van het geloof, die, om de vreugde, welke 
vóór Hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achten-
de” (12:2). Wanneer is iemands geloof dan voleindigd, volmaakt gewor-
den? Enerzijds uiteraard door de verandering bij Christus’ wederkomst. 
Maar er is ook een bereiken van volmaaktheid in dit leven, zoals te zien 
is in deze zelfde brief, waarin zoveel is te vinden over dit onderwerp. De 
schrijver spreekt over “de geesten van de rechtvaardigen, die de volein-
ding bereikt hebben” (12:23). Het betreft hier geen mensen die na hun 
overlijden eeuwig leven ontvingen, want eerder had hij al geschreven dat 
zij niet zonder ons tot de volmaaktheid kunnen komen (11:40). Het gaat 
hier om mensen die Christus zijn nagevolgd tot het moment dat zij stier-
ven. Aan hun geloof was niets meer toe te voegen, het was compleet, 
rijp, volkomen voor God. Zij doorstonden de proef en zijn voortaan ande-
ren – die nog in hun proeftijd leven – tot voorbeeld, om ook tot het einde 
te strijden in het geloof en zo dezelfde volmaaktheid te bereiken. 

Volgelingen van Christus moeten zelf hun toestand van heiligheid en 
‘volmaaktheid’ na de doop, bewaken en bewaren, zodat zij zich in de we-
reld waarin zij leven, niet verontreinigen en ontheiligen. Paulus stelde dit 
zo voor dat zij hun heiligheid moeten volmaken, alsof deze nog niet vol-
tooid is. En zo is het in zekere zin ook. Hoewel Jezus geboren werd als 
Zoon van God, had Hij een menselijke moeder. Hij was van hetzelfde 
vlees en bloed als alle andere mensen, en kende begeerten waartegen 
Hij moest strijden. Gods wil kwam vóór de zijne (‘hier ben ik om uw wil te 
doen’; ‘niet mijn wil geschiede maar de uwe’). 

Wie is gedoopt en is aangenomen als kind van God, is niet opeens een 
ander mens. Hij of zij heeft nog steeds hetzelfde lichaam van vlees en 
bloed, waarmee hij of zij leeft tussen onveranderde mensen. De geest, 
de innerlijke mens, van een volgeling van Christus moet daarom steeds 
verder veranderen, zodat hij of zij uiteindelijk niet meer zondigt, niet 
meer is als de onveranderde mensen in de wereld om hem of haar heen. 
Dat is de gerechtigheid die God van Zijn kinderen verwacht: daden die 
beantwoorden aan hun bekering, en aan de belijdenis van hun geloof; 
waarmaken wat zij God hebben beloofd. Dat is groeien naar de volmaakt-
heid in heiligheid. 

Terugkerend tot de Bergrede, toont Matteüs 5:48 dat dit nu precies is 
wat Jezus verlangt van zijn volgelingen: “U dan zult volmaakt zijn, gelijk 
uw hemelse Vader volmaakt is”. Jezus bedoelde hier vast niet volmaakt-
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heid in absolute zin, want God is Geest en geen mens. Maar, om het con-
creet te maken, er moet wel blijken Wie uw geestelijke Vader is. Wanneer 
u een vleselijk mens blijft, doende wat de mensen in de wereld doen, dan 
heeft u niets te verwachten dan de eeuwige dood. Wanneer u zich een 
geestelijk mens toont, in het doen wat de Vader in de hemel van u 
vraagt, het voorbeeld van Zijn Zoon volgend, dan woont de Geest van 
God in u, wordt Zijn volmaaktheid in u zichtbaar, en heeft u deel aan het 
eeuwige leven. 

De heerlijkheid van Christus ook voor zijn volgelingen 

In zijn gebed op de avond voor zijn dood zei Jezus: “En de heerlijkheid, 
die U Mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk wij 
één zijn: Ik in hen en U in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één ...” (Joh 
17:22,23). Want na zijn kruisdood en opstanding is ook Jezus volmaakt, 
zoals de schrijver van de brief aan de Hebreeën aangaf, toen hij Hem 
voorstelde als de Hogepriester bij uitnemendheid: “de Zoon die in eeu-
wigheid volmaakt is” (7:28). 
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3. Genade en waarheid in Christus

Gods eigenschappen zichtbaar in Zijn Zoon 

De volmaaktheid van God wordt in de Bijbel voorgesteld in voor ons men-
sen begrijpelijke woorden, zodat we ons er een voorstelling bij kunnen 
maken. Zo worden eigenschappen van God geopenbaard, die in de eer-
ste plaats zichtbaar worden in Zijn daden aan het volk Israël, en aan bij 
name genoemde personen die Hem geloofden en liefhadden. Deze da-
den laten zien dat God Zichzelf op de juiste wijze heeft gekarakteriseerd, 
dat Hij inderdaad zo is als Hij Zich aan Mozes en aan het volk heeft voor-
gesteld. Maar die eigenschappen worden vooral zichtbaar in de Persoon 
van Christus Jezus. Hij is de verpersoonlijking van wat God over Zichzelf 
heeft geopenbaard, voor alle mensen duidelijk en zichtbaar. 

Maar we moeten nu terug naar de vraag: wat zijn dan die eigenschap-
pen, die behoren tot Gods wezen en die wij zien in Zijn Zoon? We hebben 
al gezien dat de apostel Johannes Jezus voorstelde als in de “heerlijkheid 
als van de eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid”; en 
hij voegde daaraan toe: “Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvan-
gen zelfs genade op genade; want de wet is door Mozes gegeven, de ge-
nade en waarheid zijn door Jezus Christus gekomen” (Joh 1:14-17). Wat 
wil dit allemaal zeggen? Een behandeling van het gebruik van het woord 
waarheid zou zeer interessant zijn, maar vraagt nogal wat ruimte. Het is 
in dit verband echter wel nodig er iets over te zeggen, zodat duidelijk 
wordt wat dit voor ons betekent in het proces van volmaken. 

Uw woorden zijn waarheid 

Opnieuw helpt ds. Pop ons in zijn boek Bijbelse woorden en hun geheim. 
In het Hebreeuws is het woord voor waarheid onlosmakelijk verbonden 
met onwankelbaarheid, vastheid. Iemand is ‘waar’, als je hem geheel 
kunt vertrouwen: hij heeft de wil en de kracht om bijvoorbeeld zijn belof-
ten na te komen, waar te maken wat Hij gezegd heeft. Zo is waarheid 
kenmerkend voor God. Een belangrijk voorbeeld vinden we in 2 Samuël 
7: God gaf David de belofte dat zijn zoon de tempel in Jeruzalem zou bou-
wen; maar tegelijkertijd deed God een nog veel grotere belofte, namelijk 
dat een zoon uit zijn nageslacht voor eeuwig koning zou zijn. Hierover 
was de nederige David zeer verwonderd, want wie en wat was hij dat God 
hem dit beloofde? Het bracht hem tot een lofprijzing, maar ook tot een 
gebed: “Nu dan Here HERE, U bent (de) God en uw woorden zijn waarheid 
… Want U, Here HERE, hebt gesproken”. ‘Want’ is redengevend. Hier is 
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het Woord van God waarheid, omdat God heeft gesproken: “U hebt gesp-
roken”, niet een mens of een andere ‘god’. Het God zijn van Jahweh, de 
God van Israël, is werkelijkheid in het waar zijn van Zijn woorden. Paulus 
schreef later aan Titus, dat hij een apostel van Jezus Christus was “in de 
hoop op het eeuwigen leven, dat God, die niet liegt, vóór eeuwige tijden 
beloofd heeft, terwijl Hij te zijner tijd zijn woord heeft openbaar ge-
maakt” (Tit 1:2). David was er ook vast van overtuigd dat God niet liegt, 
door wat hij zag van Diens daden; vanaf de schepping tot in zijn eigen 
dagen. Steeds weer liet God zien dat Hij doet wat Hij zegt. 

De waarheid van God kan dan ook zowel Zijn trouw als Zijn betrouwbaar-
heid inhouden. Zijn trouw aan Zijn Woord betekent dat Hij betrouwbaar 
is; er in Hem geen leugen is, in de zin van dat Hij iemand wel iets belooft 
maar het vervolgens niet doet. De schrijver van de brief aan de Hebreeën 
benadrukte dit nog eens heel krachtig, in de zekerheid van de hoop in 
Christus Jezus: “Want toen God aan Abraham zijn belofte deed, zwoer Hij, 
omdat Hij bij niemand hoger kon zweren, bij Zichzelf, zeggende: Voorze-
ker zal Ik u zegenen en zekerlijk u vermeerderen … Want mensen zweren 
bij wie hoger is, en de eed dient hun tot bekrachtiging, als einde van alle 
tegenspraak. Daarom heeft God, toen Hij des te nadrukkelijker aan de 
erfgenamen van de belofte het onveranderlijke van zijn raad wilde doen 
blijken, Zich onder ede verbonden, opdat door twee onveranderlijke din-
gen, waarbij het onmogelijk is, dat God liegen zou wij, die (tot Hem de) 
toevlucht genomen hebben, een krachtige aansporing zouden hebben 
om de hoop te grijpen, die voor ons ligt” (Heb 6:13,14, 16-18). 

God wordt gerechtvaardigd in zijn woorden 

In Romeinen 3 gebruikte Paulus afwisselend de termen Gods trouw of 
waarheid, en de getrouwheid of waarachtigheid van God. U weet wat u 
aan God hebt, u kunt op Hem aan, omdat Hij een vaste koers volgt. 
Waarheid of waarachtigheid is hier een wezenskenmerk van God, waar-
van Hij niet afwijkt en daarom vaste grond vormt voor uw geloof. Wat er 
ook gebeurt: God houdt vast aan wat Hij heeft gezegd, in tegenstelling tot 
ons mensen: “Als sommigen ontrouw zijn geworden, zal dan hun ontrouw 
de trouw van God teniet doen?” vroeg Paulus. Zijn antwoord was: 
“Volstrekt niet! Maar het blijve: God waarachtig en ieder mens leugen-
achtig, gelijk geschreven staat: Opdat U [God] gerechtvaardigd wordt in 
uw woorden” (Rom 3:3,4). 

Waarheid en gerechtigheid liggen dus heel dicht bij elkaar. In het vorige 
hoofdstuk zagen we wat met Gods gerechtigheid wordt bedoeld: Hij is 
actief, verricht daden om Israël te geven wat Hij het beloofde. Zijn ge-
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rechtigheid is de garantie van Zijn verbond met dit volk. Israël kan op 
Hem aan. In het Nieuwe Testament gebruikte Paulus de gerechtigheid 
van God in deze zelfde betekenis: God geeft de Zijnen wat hun naar Zijn 
eigen Woord toekomt. Het verschil met de situatie onder het oude ver-
bond is, dat de openbaring van Zijn rechtvaardigheid zichtbaar geconcen-
treerd is in Zijn Zoon Christus Jezus: Hij is Degene in en door wie de door 
God beloofde verlossing werkelijkheid is geworden, en door wie Hij de 
verlossing werkelijkheid zal maken voor allen die in Hem geloven. 

De genade en waarheid zijn door Jezus Christus gekomen 

Wat Johannes schreef aan het begin van zijn evangelie is hier geheel 
mee in overeenstemming: “want de wet is door Mozes gegeven, de gena-
de en waarheid zijn door Jezus Christus gekomen”. De apostel stelde zo 
het geopenbaarde Woord van God tegenover de vervulling, de werkelijk-
heid, in Christus. Of anders gezegd: stelde de werkelijkheid van Christus 
voor als de vervulling van het eens geopenbaarde Woord van God. 

In de eerste plaats is dat uiteraard de verwekking en geboorte van Jezus 
als de vervulling, het waarmaken, de werkelijkheid, van de vele beloften 
die God had gedaan aangaande de komst van de Messias – van Adam af 
tot de laatste profeet, die God tot Zijn volk zond. Maar het is ook de zicht-
bare werkelijkheid van wat God had gezegd dat Hij voor Zijn volk wilde 
zijn: de eeuwige Verlosser. In dat verband had God Zich aan Mozes ge-
openbaard met de Naam HERE, ‘De Ik ben die Ik zijn zal’. Met deze om-
schrijving geeft Hij aan dat Hij gisteren en heden dezelfde is: dezelfde 
God die nu spreekt, zal het in de toekomst doen, uitvoeren, tot werkelijk-
heid maken. Het is daarom opmerkelijk dat de schrijver van de brief aan 
de Hebreeën dit wezenskenmerk van God toepaste op Christus: “Jezus 
Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid” (13:8). 

De hoge positie van de Zoon 

De hogepriester zei tegen Jezus, tijdens zijn verhoor in de Raad: “Ik be-
zweer U bij de levende God, dat U ons zegt, of U bent de Christus, de 
Zoon van God”. Jezus antwoordde: “U hebt het gezegd”. Daarop scheur-
de de hogepriester zijn kleed en zei: “Hij heeft God gelasterd” (Mat 26:63
-66). In de familieordening, die als beeld wordt gebruikt in de relatie tus-
sen God en Christus, nam de eerstgeborene naast de vader in het huis 
en de familie de hoogste plaats in. Op zekere leeftijd kon hij, bij afwezig-
heid van zijn vader, namens hem zelfstandig beslissingen nemen. De 
andere leden van de familie waren daaraan onderworpen. Dit is te verge-
lijken met een koning en zijn onderkoning: de Farao zei tegen Jozef dat 
hij alleen door de troon boven Jozef zou staan, maar dat de Egyptenaren 
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hem gehoorzamen moesten alsof hij de Farao zelf was. De hoge plaats 
van de Messias in Gods heilsplan was dus welbekend. 

Dit is ook te zien in Johannes 5:18, waar de Joden Jezus wilden stenigen 
omdat Hij “God zijn eigen Vader noemde en Zich dus met God gelijkstel-
de”. Het probleem dat zij hiermee hadden, was niet dat de Zoon in zeke-
re zin gelijk is aan de Vader, maar dat Jezus, de timmerman uit Nazaret 
met zijn, in hun ogen, twijfelachtige afkomst, God zijn Vader noemde. 
Wat zij niet inzagen, was dat Jezus niet Zichzelf had uitgeroepen als de 
Zoon van God, maar Hij Die gezegd had: “Mijn Zoon bent U; Ik heb U he-
den verwekt”, en: “Deze is mijn Zoon, de Geliefde, hoor naar Hem”. We 
hebben al eerder gezien dat God zei: “Laat ons mensen maken naar ons 
beeld en gelijkenis”. Paulus zag later, toen hij geloofde dat Jezus werke-
lijk de Zoon van God is, de vergaande consequenties hiervan. Hij schreef: 
“Christus Jezus … die, in de gestalte van God zijnde, het God gelijk zijn 
niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de ge-
stalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk 
geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich 
vernederd en is gehoorzaam geworden … tot de kruisdood. Daarom heeft 
God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam ge-
schonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, 
die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle 
tong zou belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God, de Vader!” (Flp 
2:5-11). ‘Zichzelf ontledigen’ en ‘de gestalte van een dienstknecht aan-
nemen’ betekent niet dat Hij niet meer ‘in de gestalte van God’ zou zijn – 
als mens was Hij nog altijd ‘naar Gods beeld en gelijkenis’ – maar dat Hij 
in plaats van Zichzelf te verheerlijken, Zich heeft onderworpen aan God 
om Hèm te verheerlijken. En dat deed Hij door niet alleen gehoorzaam te 
zijn aan Diens bevel, maar veelmeer door zijn afkomst niet te verlooche-
nen en als Zijn waarachtige Zoon te tonen Wie en hoe zijn Vader in de 
hemel is. 

Hiervoor moeten we terug naar het Oude Testament. Op Mozes’ verzoek 
gaf God hem een nadere openbaring van Zichzelf, in de vorm van een 
aantal eigenschappen. We lezen hierover in Exodus 34: 6 en 7a: “De HE-

RE … riep: HERE, HERE, God, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot 
van goedertierenheid en trouw, die goedertierenheid bestendigt aan dui-
zenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft; maar (de 
schuldige) houdt Hij zeker niet onschuldig.” Dat is dus wat God kenmerkt. 
We zien dan ook, waar Johannes schreef dat Jezus ‘vol van genade en 
waarheid’ was, hij Hem had leren kennen als de verpersoonlijking van 
wat God aan Mozes had geopenbaard. 
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God zal zijn goedertierenheid en waarheid zenden 

In de ‘waarheid’ van Christus zit goedertierenheid en trouw besloten. Im-
mers, goedertierenheid is Gods verbondsliefde, die wij ervaren in Zijn 
gerechtigheid, Zijn trouw – Zijn waarheid dus. Voor wie hierbij vaste Bij-
belse grond onder zijn of haar voeten wil voelen, is wat David in Psalm 
57 zei een goed voorbeeld: “Ik roep tot God, de Allerhoogste, tot God, die 
het voor mij voleindigt” Hoe? “Hij zal van de hemel zenden en mij verlos-
sen … God zal zijn goedertierenheid en waarheid zenden” (vzn 3 en 4). 
Het is duidelijk dat David als profeet sprak, en dat dit Woord vervuld 
werd in de komst van Christus. Niet alleen als de werkelijkheid, de waar-
heid van wat God had beloofd, maar ook en misschien wel meer nog als 
de zichtbare werkelijkheid van Gods Wezen. Zo zei Jezus tegen zijn toe-
hoorders: “Ik ben de weg: de waarheid en het leven” (Joh 14:6). Hij ver-
kondigde Gods Woord als “de waarheid” (Joh 17:17), dat onveranderlijk 
en betrouwbaar is, en waarvan Hijzelf het levende bewijs was. 
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4. De eigenschappen van God
    in Zijn Zoon

In het vorige hoofdstuk zagen we hoe God Zichzelf aan Israël openbaarde 
in de vorm van een aantal eigenschappen: “… HERE, HERE, God, barmhar-
tig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw …” (Ex 
34:6). We zullen nu bekijken hoe deze eigenschappen terug te zien zijn 
in Christus Jezus.

Liefde 

In zowel het Oude als het Nieuwe Testament is te zien dat wat God zegt 
en doet, voortvloeit uit Zijn liefde: “God is liefde” schreef Johannes. Zijn 
geopenbaarde eigenschappen: genade, barmhartigheid, geduld en goe-
dertierenheid, komen voort uit deze liefde. God heeft ons mensen zo lief 
zei Jezus “… dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ie-
der, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want 
God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld ver-
oordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde” (Joh 
3:16,17). 

Liefde kenmerkt dan ook Zijn Zoon. Niet alleen door zijn voldoen aan de 
kern van de Wet: “U zult de HERE, uw God liefhebben met geheel uw hart 
en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand”, en “U zult uw naaste 
liefhebben als uzelf” (Mat 22:37-39). Maar veel meer nog door de liefde 
van God voor de mensen in zijn leven volmaakt gestalte te geven; want, 
zo zei Hij zelf: “Niemand heeft grotere liefde dan dat hij zijn leven inzet 
voor zijn vrienden” (Joh 15:13). God is geen mens, en bovendien is Hij 
niet sterfelijk, zodat Hij Zich niet voor ons kon offeren, maar Hij heeft Zijn 
eniggeboren Zoon, de volmaakte mens, het liefste dat Hij had, gegeven, 
en Die heeft Zich vrijwillig, uit liefde voor God en mensen, gegeven voor 
het behoud van hen die geloven. 

Goedertierenheid en trouw 

De goedertierenheid, wat verbondsliefde betekent, en trouw, zijn, hoewel 
betrekking hebbend op wat God beloofde aan Zijn volk en Hij Zelf zal ver-
vullen, ook zichtbaar in Zijn Zoon. Want alles in diens denken, spreken 
en doen was gericht op het in vervulling doen gaan van Gods beloften 
aan de vaderen en profeten, zodat de mensen Gods heil zouden mogen 
zien en ervaren. Hierin is Jezus de verpersoonlijking van Gods goedertie-
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renheid, zoals Paulus schreef over Jezus: “toen de goedertierenheid en 
mensenliefde van onze Heiland (en) God verscheen” (Tit 3:5). 

Genade 

Wat de genade betreft, schreef Paulus over Jezus dat in Hem “de genade 
van God is verschenen, heilbrengend voor alle mensen” (Tit 2:11). Ook 
hierin is Jezus dus de verpersoonlijking van een eigenschap van God. 
Door Hem is de genade van God beschikbaar gekomen voor alle mensen, 
zodat hij op een andere plaats kon schrijven dat “de genade van God, en 
de gave bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor 
zeer velen overvloedig geworden” is (Rom 5:15). In Nazaret verwonder-
den de mensen zich over de “woorden van genade, die van zijn [Jezus’] 
lippen kwamen” (4:22). De genade van Christus Jezus is allen die tot ge-
loof kwamen duidelijk geworden en gebleven, want Paulus schreef aan 
de gemeente in Korinte, met woorden die ons doen denken aan die in de 
brief aan de Filippenzen: “U kent immers de genade van onze Heer Jezus 
(Christus), dat Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat 
u door zijn armoede rijk zou worden” (2 Kor 8:9). Jezus toont zijn genade 
tot op de dag van vandaag, door zijn volgelingen in de wereld te zenden 
met de kracht van de Geest, om mensen te roepen tot eeuwig leven. Zo 
beschreef Paulus zich als “degene, die u [de broeders en zusters in Gala-
tië] door de genade van Christus geroepen heeft”. Veel van zijn brieven 
sloot hij dan ook af met de woorden: “De genade van de Heer Jezus zij 
met u”. 

Barmhartigheid 

Paulus loofde “de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader 
van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting” (2 Kor 1:3). 
Jakobus wees op Job, om te laten zien dat God “rijk is aan barmhartig-
heid en ontferming”. Jezus’ houding tegenover anderen werd ook geken-
merkt door barmhartigheid, ontferming en vertroosting. Al in het eerste 
hoofdstuk van zijn evangelie schreef Marcus dat Jezus, bij het zien van 
een melaatse, “met barmhartigheid bewogen” werd (1:41). Veel mensen 
van zijn tijd vervulden de wetten zeer nauwgezet, maar Jezus verweet 
hen dat zij “de barmhartigheid verwaarloosden” (Mat 23:23). Hij wees 
daarom op Gods woorden “Barmhartigheid wil Ik en geen offerande” 
(Mat 9:13, 12:7). Om hen een spiegel voor te houden stelde Hij Zichzelf 
eens in een gelijkenis voor als barmhartige Samaritaan. Nu Hij in de he-
mel is, is Hij voor allen die door hem tot God gaan een “barmhartig en 
getrouw hogepriester” (Heb 2:17). Voor Paulus was Jezus dan ook het 
grote voorbeeld van ontferming: “God toch is mijn getuige, hoezeer ik 
met de ontferming van Christus Jezus naar u allen verlang” (Flp 1:8). 
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Lankmoedigheid 

Lankmoedigheid is geduld. In Zijn lankmoedigheid met ons mensen 
straft God de zonde niet direct: Hij wacht af en is vergevingsgezind. Over 
Jezus’ lankmoedigheid wordt niet met zoveel woorden geschreven. Pau-
lus schreef “de liefde is lankmoedig” (1 Kor 13:4), en aangezien de liefde 
van God ook in Zijn Zoon was en is, moet dat dus ook gelden voor zijn 
lankmoedigheid. Die blijkt dan ook steeds weer uit wat Hij deed en zei. 
Nooit zocht Hij het onheil voor de mensen, altijd was Hij gericht op hun 
behoud, zelfs toen zij Hem het ergste aandeden dat zij konden doen, liet 
Hij hen begaan, en bad Hij zelfs voor hen: “Vader vergeef het hun, want 
zij weten niet wat zij doen” (Luc 24:34). 

Zachtmoedigheid 

Dan is er nog de zachtmoedigheid van Jezus. In zijn liefde en lankmoe-
digheid viel Hij mensen niet hard, legde hen niet nog meer lasten op, en 
zocht de strijd niet om zijn gelijk te krijgen. Zelfs toen Hij als de toekom-
stige Koning Jeruzalem op een ezel binnenreed, wees Matteüs op de ver-
vulling van een profetie in Zacharia: “Zeg tot de dochter van Sion: Zie, uw 
Koning komt tot u, zachtmoedig en rijdend op een ezel”. Zo riep en roept 
Hij de mensen tot zich met de woorden: “Kom tot Mij, allen, die vermoeid 
en belast bent, en Ik zal u rust geven; neem mijn juk op u en leer van Mij, 
want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en u zult rust vinden voor 
uw zielen” (Mat 11:28,29). En Paulus deed een beroep op broeders en 
zusters in Korinte “bij de zachtmoedigheid en de vriendelijkheid van 
Christus” (2 Kor 10:1). 

Nederigheid 

Jezus heeft nog een andere eigenschap die hierbij aansluit, maar niet bij 
God aanwezig kan zijn: nederigheid. Jezus onderwierp zich vrijwillig aan 
zijn Vader, met het oog op het bereiken van Diens heilsplan. Hij zocht 
geen eer en roem of rijkdom voor Zichzelf, maar de eer van zijn Vader en 
het heil voor andere mensen: “Hij heeft Zich vernederd en de gestalte 
van een dienstknecht aangenomen” (Flp 2:7). 

Zoals de Zoon gelijkt op zijn Vader, gelijken gelovigen op hun Heer 

Maar wat is dan nu het verband met het bereiken van de volmaaktheid in 
Christus door diens volgelingen? De woorden van Jezus volgens Johan-
nes 17: “En de heerlijkheid, die U Mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven, 
opdat zij één zijn, gelijk wij één zijn: Ik in hen en U in Mij, dat zij volmaakt 
zijn tot één” (vzn 22 en 23) hebben niet alleen betrekking op de eenheid 
tussen God en Zijn Zoon, maar ook op de eenheid tussen God, Zijn Zoon 
en de gelovigen. Wat betekent dat wat God en Zijn Zoon kenmerkt, ook 
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de gelovigen behoort te gaan kenmerken, zodat ook zij groeien naar de 
volmaaktheid en blijken waarachtige zonen en dochters van de volmaak-
te God in de hemel te zijn. Broeders en zusters van Christus Jezus, die na 
zijn verhoging in eeuwigheid volmaakt is. 

Jezus Christus is het beeld en de gelijkenis van God, de eerste Mens die 
beantwoordt aan het doel van God met de schepping van de mens. Daar-
om heeft God Jezus ook verheerlijkt, door Hem volmaakt en eeuwig leven 
te schenken, en tot de Leidsman te maken van anderen, die Hij even-
eens tot heerlijkheid zal brengen. Maar om in de toekomst te kunnen 
delen in de heerlijkheid van Christus, vraagt Hij hen al in dit leven aan 
Hem gelijkvormig te worden. 

Door God aangenomen kinderen zijn heilig voor Hem 

Door God aangenomen kinderen mogen er vast van overtuigd zijn, dat 
God hen bij hun doop (dompeling in water onder belijdenis van geloof) 
‘heilig verklaard’ heeft. De schrijver van de brief aan de Hebreeën gaf 
aan dat zij dit vertrouwen mogen baseren op de overwinning van Jezus 
Christus op het vlees, door het doen van de wil van zijn hemelse Vader: 
“Zie hier ben Ik om uw wil te doen … Krachtens die wil zijn wij eens voor 
altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus … Want 
door één offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd wor-
den” (10:10-18). Door gehoorzaam te zijn, toen God van Hem vroeg te 
lijden en te sterven voor anderen “is Hij voor allen, die Hem [Jezus] ge-
hoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden” (5:9). Hij is de 
“voleinder [in het grondwoord zit volmaaktheid] van het geloof, die, om 
de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de 
schande niet achtende” (12:2). Zo heeft Hij de volmaaktheid bereikt, tij-
dens zijn leven in het vlees. 

Een veranderingsproces 

Wanneer is het geloof van Gods kinderen dan voleindigd, volmaakt ge-
worden? Enerzijds uiteraard door de verandering bij Christus’ weder-
komst, want dan is hun proeftijd voorbij en kunnen zij niet meer zondi-
gen. Anderzijds is er een voleindiging, een bereiken van volmaaktheid in 
dit leven, zoals we ook kunnen zien in deze zelfde brief aan de Hebreeën, 
waar de schrijver sprak over “de geesten van de rechtvaardigen, die de 
voleinding bereikt hebben” (12:23). Uit het verband blijkt dat hij mensen 
bedoelde die in het ware geloof hebben geleefd en daarin volhard heb-
ben tot zij stierven. Aan hun geloof was niets meer toe te voegen, het was 
compleet, rijp, volkomen voor God. Zoals we net zagen stelde Paulus het 
zo voor dat gelovigen hun heiligheid moeten volmaken. Op een andere 
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plaats zei hij dat hij niet meende al volmaakt te zijn, maar dat hij er naar 
jaagde als naar iets zeer begerenswaardigs (Filippenzen 3:12). Hieruit 
blijkt dat zijn volmaaktheid op dat moment nog niet voltooid was. 

Als u dit weer toepast op uzelf, dan ziet u dat de doop en aanneming tot 
een kind van God u niet ineens tot een ander mens maakt. U leeft daar-
na nog steeds in hetzelfde vlees en tussen onveranderde mensen. Dit 
betekent dat uw geest, uw innerlijke mens nog verder moet veranderen, 
totdat u uiteindelijk niet meer zondigt en zichzelf rein bewaart van de 
wereld en dus niet meer bent als de onveranderde mensen om u heen. 
Johannes schreef: “Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zon-
de” (1 Joh 3:9,10). Dit is de gerechtigheid die God van u verwacht als u 
een volgeling van Christus wilt zijn: daden die beantwoorden aan uw be-
kering en aan de belijdenis van uw geloof; waarmaken wat u God hebt 
beloofd, toen u zich in berouw over uw zonden tot Hem bekeerde, zodat 
Hij in Zijn keuze voor u gerechtvaardigd wordt. Daarbij wil God u helpen 
door de kracht en invloed van Zijn Geest in Christus. Zo kunt u uw heilig-
heid volmaken.
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5. In dat spoor dan ook verder!

Stapsgewijs volmaakt en onberispelijk worden 

Paulus stelde het volmaken van de heiligheid door Gods kinderen voor 
als het telkens bereiken van een nieuw stadium, een proces van steeds 
verdere ontwikkeling, op grond van vertrouwen op God en inzicht in Zijn 
openbaring: “Laten wij dan allen, die volmaakt zijn, aldus gezind zijn. En 
indien u op enig punt anders gezind bent, God zal u ook dat openbaren; 
maar hetgeen wij bereikt hebben, in dat spoor dan ook verder!” (Flp 
3:15,16). Ook de beproeving van het vlees helpt daarbij volgens Jakobus: 
“Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in velerlei ver-
zoekingen valt; want u weet dat de beproefdheid van uw geloof volhar-
ding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat u 
volkomen en onberispelijk bent en in niets te kort schiet” (1:2-4). 

Hiervoor wil God Zijn kinderen geven van de kracht die Hij ook Zijn Zoon 
gaf, zoals Paulus zo prachtig schreef in zijn brief aan Efeze: “opdat Hij u 
geve, naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te wor-
den door zijn Geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof 
in uw harten woning make, geworteld en gegrond in de liefde. Dan zult u, 
samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en 
lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de 
kennis te boven gaat, opdat u vervuld wordt tot alle volheid van God” (3: 
16-19). Deze volheid is dezelfde als waarover Johannes schreef: “een 
heerlijkheid als van de eniggeborene van de Vader, vol van genade en 
waarheid” (1:14). 

De vervulling van Jezus bede tot God 

In de Bergrede is te zien dat volmaaktheid niet zomaar een ideaalbeeld 
van Paulus is, maar dat Jezus zelf die van zijn volgelingen verlangt: “U 
dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is” (Mat 5:48). 
Jezus kan hier niet de volmaaktheid in absolute zin bedoelen; want God 
is Geest, en wij zijn mensen van vlees en bloed, waarin natuurlijke be-
geerten wonen. Maar Gods kinderen moeten zich ontwikkelen tot geeste-
lijke mensen, zodat blijkt dat hun werkelijke Vader in de hemel woont. 
Wanneer zij doen wat Hij van hen vraagt en wat Zijn Zoon heeft gedaan; 
dan woont de Geest van God in hen, wordt Zijn volmaaktheid steeds 
meer in hen zichtbaar, zodat de eenheid tussen God, Zijn Zoon en Zijn 
kinderen steeds duidelijker wordt. Dan is Jezus’ bede in de bovenzaal 
vervuld: “En de heerlijkheid, die U Mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven, 
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opdat zij één zijn, gelijk wij één zijn: Ik in hen en U in Mij, dat zij volmaakt 
zijn tot één” (Joh 17: 22,23). In de brief aan Efeze kunnen we in dit ver-
band veel leerzaams vinden. Paulus beschreef daarin Gods grote liefde 
en genade ten opzichte van al zijn kinderen. 

De zinnen oefenen in het onderscheiden van goed en kwaad 

Al vóór de schepping had God het plan opgevat mensen te maken. Zij 
zouden volmaakt in heiligheid als Hij Zelf moeten zijn. In Zijn alwetend-
heid zag Hij dat – ondanks de zonde, die al bij de eerste mens zijn intre-
de zou doen – wat Hij schiep goed was. Dit kan alleen betekenen dat de 
mens het in zich had de volmaaktheid te bereiken. Alles wat gezegd 
wordt over de mens, blijkt dan ook in eerste instantie betrekking te heb-
ben op de Mens Jezus. Dat is te zien in Hebreeën 2, waar de schrijver 
Davids woorden in Psalm 8 aanhaalde: “Wat is de mens dat U aan hem 
denkt, of de mensenzoon, dat U naar hem omziet? U hebt hem voor een 
korte tijd beneden de engelen gesteld, met heerlijkheid en eer hebt u 
hem gekroond, alle dingen hebt U onder zijn voeten onderworpen” (2:6-
8a). Maar hij zag in dat dit doel van God nooit werd bereikt in Adam en 
ook niet in diens nakomelingen: “Maar nu zien wij nog niet dat hem alle 
dingen onderworpen zijn” (vs. 8c). Het is immers zoals Paulus aangaf: 
“allen hebben gezondigd en derven [missen, lopen mis] de heerlijkheid 
van God” (Rom 3:23). Maar de schrijver van de brief aan de Hebreeën 
zag dat ten langen leste één Mens wel de heerlijkheid bereikte: “Maar wij 
zien Jezus … met heerlijkheid en eer gekroond” (2:9). Hij leefde “van alle 
woord, dat uit de mond van God uitgaat” (Mat 4:4), omdat het dagelijks 
voedsel voor het lichaam de ‘Adamitische mensen’ niet tot geestelijke 
mensen maakt en niet eeuwig doet leven. 

Daarom is wat er staat in de brief aan de Hebreeën hoofdstuk 5:11-6:3 
zo interessant. De schrijver noemde daar het eerste feitelijk “onderwijs 
aangaande Christus … het fundament … van bekering van dode werken 
en van geloof in God … enz.”, de melk die Gods kinderen als zuigelingen 
krijgen. Wie tot geloof en bekering zijn gekomen, hebben echter de rech-
te prediking nodig. Vast voedsel, zoals hij die noemde: “Want ieder, die 
nog van melk leeft, heeft nog geen weet van de rechte prediking: hij is 
nog een zuigeling. Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door 
het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheid van goed en 
kwaad” (Heb 5:13,14). Dat is een verwijzing naar Genesis, waar de slang 
tegen de vrouw zei: “God weet dat, ten dage dat u van de vrucht van de 
boom eet, uw ogen geopend zullen worden, en u als God zult zijn, ken-
nende goed en kwaad” (3:5). Dit wordt later niet ontkend, want God zei: 
“Zie, de mens is geworden als een van Ons door de kennis van goed en 
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kwaad” (3:22). Maar de natuurlijke mens kan op zich niets met het we-
ten van wat goed en kwaad is, want kennis als zodanig brengt hem niet 
tot de volmaaktheid. Werkelijke kennis van goed en kwaad zou hij krijgen 
door zijn zinnen te oefenen met Gods onderwijs, en zo een geestelijk 
mens te worden, die zijn wil afstemt op die van God en niet op die van de 
wil van zijn vlees. Daarom was het nodig dat een andere Mens opstond, 
die zich het God gelijk zijn niet wilde toe-eigenen, maar God in alles wilde 
gehoorzamen. Daarom is Hij de eerste werkelijke Mens naar Gods beeld 
en gelijkenis, die God had voorzien vóór de grondlegging van de wereld, 
en om wie Hij de mens schiep. In zijn brief aan Kolosse schreef Paulus: 
“Hij [Christus] is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van 
de gehele schepping … en Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun 
bestaan in Hem” (1:15-17). 

Onder ‘alle dingen’ vallen ook Gods kinderen, want Gods raadsbesluit 
was dat allen die door geloof en gehoorzaamheid in het voetspoor van 
zijn Zoon zouden treden, aangenomen zouden worden als zonen: “Hij 
[God] heeft ons immers in Hem [Christus] uitverkoren vóór de grondleg-
ging van de wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn 
aangezicht. In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van 
Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen 
van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee Hij ons 
begenadigd heeft in de Geliefde” (Efez 1:4-6). Zij zijn inbegrepen in de 
genade die Hij Zijn geliefde Zoon schonk, zoals Paulus vervolgde door zes 
maal nadrukkelijk te zeggen dat alles “in Hem” (Christus) is. Paulus 
schreef verder in de brief aan Kolosse: “Want het heeft de ganse volheid 
behaagt in Hem [Christus] woning te maken” (1:19). Voor wie nu op 
grond van aanneming tot kind van God “in Christus” is, houdt dit tevens 
in dat Christus “in ons” is. Zijn volheid moet woning maken in zijn volge-
lingen, zodat ook in hen een heerlijkheid is te zien “vol van genade en 
waarheid”. Dat gebeurt langs de weg van opvoeding en onderwijs door 
Christus en zijn dienaren van hen “die daarvoor rijp zijn” (1 Kor 2:6): “… 
Hij [Jezus] is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles 
tot volheid te brengen. En Hij heeft zowel apostelen als profeten gege-
ven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rus-
ten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij 
allen de eenheid van het geloof en de volle kennis van de Zoon van God 
bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom van de 
volheid van Christus” (Efez 4:10-13); en: “Hem [Christus] verkondigen 
wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in 
alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn” (Kol 
1:28). 
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De vrucht die Gods waarachtige kinderen opleveren 

Zoals we al zagen, kon Christus alleen maar “in God” zijn en God “in 
Christus”, door zich volkomen open te stellen voor Gods Woord en Geest, 
en door zijn volkomen onderworpenheid en gehoorzaamheid aan Hem. In 
zijn spreken en doen liet Hij zien Wie zijn Vader is. Maar het was geen 
slaafse onderworpenheid, geen gedwongen gehoorzaamheid. Die kwam 
van binnenuit, gedreven door de liefde voor God en mensen. Hij toonde 
de eigenschappen van zijn Vader in de hemel: goedertierenheid, trouw, 
genade, barmhartigheid, lankmoedigheid (geduld), vergevingsgezindheid.  

Daarnaast had Hij andere belangrijke eigenschappen, die te maken heb-
ben met de verhouding van de mens tot de almachtige en volmaakte 
God in de hemel: nederigheid om een leerling van God te zijn, een die-
naar van Hem en andere mensen, en zachtmoedigheid, waarin Hij niet 
toornig werd maar altijd het heil voor anderen zocht. Deze eigenschap-
pen en gezindheid van Christus vraagt God ook van Zijn kinderen. Paulus 
vermaande, met betrekking tot de eenheid die God, Zijn Zoon Christus 
Jezus en de gelovigen moeten vormen, dat zij als individu de eigenschap-
pen van Christus in hun leven moeten tonen. In die kwaliteit van waar-
achtige zonen en dochters van God, maken zij hun eigen belang onder-
schikt aan dat van God, in het belang van allen die God eeuwig leven wil 
schenken. Zijn oproep was dan ook: “Wees dan navolgers van God, als 
geliefde kinderen, en wandel in de liefde, zoals ook Christus u heeft lief-
gehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, 
Gode tot een welriekende reuk” (Efez 5:1,2). Dit levert een goede vrucht 
op, waaraan zij herkend kunnen worden als zijn kinderen: “de vrucht van 
het licht” die “bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waar-
heid” (Efez 5:9). En zijn deze vruchten, die zij op den duur moeten ople-
veren, nu niet precies de kenmerken van God, die Christus Jezus, zijn 
geliefde Zoon, toonde in zijn leven? 

Lucas vertelde over interessante dingen die Jezus in de Bergrede sprak: 
over de liefde en goedheid van God, die zichtbaar moet worden in zijn 
kinderen. Deze liefde gaat uit boven de normale liefde die wij hebben 
voor bepaalde mensen. God heeft alle mensen lief, en wil dat niemand 
verloren gaat. Zijn liefde en goedheid zijn universeel en zonder onder-
scheid. Waar het menselijk geduld al snel op is en onze liefde even snel 
bekoelt als dat zij opbloeit, kan bij God zelfs de grootste zondaar op 
grond van berouw en bekering behouden worden: “En indien u liefhebt, 
die u liefhebben, wat hebt u vóór? Immers, ook de zondaars hebben lief, 
die hen liefhebben. Want indien u goed doet aan wie u goed doen, wat 
hebt u vóór. Ook de zondaars doen dat … Neen, hebt uw vijanden lief, en 
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doe hun goed … en uw loon zal groot zijn en u zult kinderen van de Aller-
hoogste zijn, want Hij is goed jegens de ondankbaren en bozen” (Luc 6: 
32,33,35). Mogelijk dacht Jakobus later aan Jezus’ woorden in de Berg-
rede, toen hij schreef: “de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervol-
gens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede 
vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. Maar gerechtigheid is een vrucht, 
die in vrede wordt gezaaid voor hen, die vrede stichten” (Jak 3:17,18).
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6. Waardig aan uw roeping leven

In dit hoofdstuk zullen we nog eens langs de eigenschappen van God 
gaan, zoals we in hoofdstuk 4 hebben gedaan in het geval van Jezus, 
maar nu om te zien wat Hij verlangt dat in Zijn kinderen zichtbaar wordt.

Genade 

Over genade wordt in dit verband niet direct gesproken. Genade is iets 
dat wij ontvangen. Misschien is dit omdat genade iets in zich heeft van 
niet veroordelen, niet straffen. Omdat God niet wil dat wij ons stellen bo-
ven anderen, kan er dus eigenlijk geen sprake van zijn dat wij anderen 
genade bewijzen. Wanneer er iets is tussen broeders en zusters, is verge-
vingsgezindheid nodig; daarover straks meer. Wel zou het verlangen van 
iedere volgeling van Christus moeten zijn, dat anderen deel krijgen aan 
Gods genade, en zij behoren alles dat in hun vermogen ligt te doen om 
dat mogelijk te maken. 

Wat hier dichtbij komt is wat Paulus schreef in zijn brief aan de leden van 
de gemeente in Filippi: “Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, 
die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot 
de dag van Christus Jezus. Zó van u allen te denken spreekt voor mij dan 
ook vanzelf, omdat ik u op het hart draag, daar u allen, zowel bij mijn ge-
vangenschap als bij mijn verdediging en bevestiging van het evangelie, 
deelgenoten bent van de mij verleende genade. God toch is mijn getuige, 
hoezeer ik met de ontferming van Christus Jezus naar u allen ver-
lang” (1:6-8). Paulus beschouwde hen dus als deelgenoten van de grote 
genade die God hem had geschonken, na zijn vervolging van de gemeen-
te van Christus. 

Barmhartigheid, innerlijke ontferming 

Genade wordt in Exodus 34 echter in één adem genoemd met barmhar-
tigheid. In de Psalmen zien wij vaak hetzelfde: “Barmhartig en genadig is 
de HERE” (bijvoorbeeld Psalm 103:8). Maar er is nog iets anders dat hier-
bij past: ontferming. Paulus zei tenminste: “indien er enige ontferming en 
barmhartigheid is” (Flp 2:1). In het Oude Testament vinden we in het 
boek Jesaja een prachtig voorbeeld van een beroep op Gods ontferming. 
In de hoofdstukken 63 en 64 trad de profeet in een gebed op als de ver-
tegenwoordiger van de gelovigen onder het volk Israël. Hij herinnerde 
God aan Zijn verbonden en aan de openbaring van Zichzelf. En op een 
zeker moment verzuchtte hij: “Kijk uit de hemel en zie uit uw heilige en 
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luisterrijke woning. Waar zijn uw ijver en uw machtige daden? Uw innerlij-
ke bewogenheid en uw ontferming hebben zich jegens mij niet laten gel-
den” (63:15). Deze innerlijke bewogenheid, deze ontferming wordt ook 
verwacht van Gods kinderen, zoals we kunnen zien in de psalmen en 
spreuken. Drie voorbeelden: 

1. Koning Salomo moest als vertegenwoordiger van Gods koningschap 
over de aarde, tonen hoe God is, en daarmee een voorafschaduwing 
zijn van de Messias: “Voorwaar, hij zal de arme redden, die om hulp 
roept, de ellendige, en wie geen helper heeft; hij zal zich ontfermen
over de geringe en de arme, hij zal de zielen van de armen verlossen. 
Van druk en geweld zal hij hun leven bevrijden, hun bloed zal kost-
baar zijn in zijn oog” (Ps 72:12-14). Hoe kenmerkend is dit voor de 
Heer Jezus. Waar de Joodse leiders riepen: “zijn bloed kome over ons 
en over onze kinderen” bad Hij dat dit vreselijke hen, en vooral de 
vrouwen en de kinderen, juist niet zou overkomen. 

2. “Voorspoedig is de man, die zich ontfermt en uitleent” (Ps 112:5). 
3. “welzalig hij, die zich ontfermt over ellendigen” en “Wie de behoeftige 

verdrukt, smaadt diens Maker; maar wie zich over de arme ontfermt, 
eert Hem” (Spr 14:21,31). 

Vooral in dit laatste voorbeeld is te zien dat God gekenmerkt wordt door 
ontferming, en dat mensen die zeggen Zijn kinderen en dienaren te zijn 
dan zelf ook met innerlijke ontferming bewogen met het lot van anderen 
behoren te zijn, zodat hierdoor gewezen wordt op de ontferming van God. 
Jezus is hierin ons grote voorbeeld. In de evangeliën zien we regelmatig 
hoe Hij met ontferming bewogen werd, wanneer Hij de honger, de ziekte, 
de dood en de armoede om zich heen zag. De schrijvers van de brieven 
wezen er op dat die ontferming ook bij zijn volgelingen zichtbaar moet 
zijn. Heel duidelijk is dat waar Paulus, in een opsomming van wat gelovi-
gen dient te kenmerken, zei: “Doe dan aan, als door God uitverkoren hei-
ligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zacht-
moedigheid en geduld” (Kol 3:12). Zelf had hij die ontfermende liefde die 
Jezus had voor anderen ook: “God toch is mijn getuige, hoezeer ik met de 
ontferming van Christus Jezus naar u allen verlang” (Flp 1:8). En al eer-
der hebben we kunnen zien dat Jakobus schreef over de “wijsheid van 
boven” die o.a. “vol van ontferming en goede vruchten” is (Jak 3:17). 

In Jezus’ Bergrede vinden we een aantal zaligsprekingen. Eén daarvan is: 
“Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden”. Barm-
hartigheid is een belangrijk thema in Jezus’ prediking. Wie barmhartig is, 
bewijst daarmee dat hij in de geest van God denkt en doet. God ziet 
“door zijn innerlijke barmhartigheid” om naar Zijn volk. Daarom zei Jezus: 
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“Wees barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is” (Lucas 6:36). Er is hier 
geen sprake van een vrijblijvendheid of een ideaal, maar van noodzaak. 

Barmhartigheid is verankerd in de Wet, en is een uiting van de goddelijke 
liefde. Zo herinnerde Jezus zijn toehoorders aan wat God hun voorouders 
had gezegd: “Barmhartigheid wil ik en geen offerande” (Mat 9:13; 12:7). 
Daarom verweet Hij de leiders van het volk, dat zij “het gewichtigste van 
de wet verwaarloosden: het oordeel en de barmhartigheid en de 
trouw” (Mat 23:23). Zelf was Hij door barmhartigheid bewogen bij het 
zien van een melaatse (Mar 1:41). Met een gelijkenis liet Hij zien, dat 
God van zijn volgelingen eenzelfde barmhartigheid voor de hulpeloze ver-
wacht. De apostelen hebben dit uitgedragen in de wereld, door deze 
barmhartigheid te tonen en anderen te vragen hetzelfde te doen. Zo 
schreef Petrus: “wees allen eensgezind, medelijdend, heb de broeders 
lief, wees barmhartig en ootmoedig (nederig)” (1 Pet 3:8); en Paulus: 
“Wees jegens elkander vriendelijk, barmhartig” (Efez 4:32). Niet met een 
lang gezicht dus, maar nederig, vriendelijk, uit liefde voor God en de 
naaste; “in blijmoedigheid” (Rom 12:8) dat we iets voor de ander kunnen 
doen, “Want de liefde van Christus dringt ons” (2 Kor 5:14) hiertoe. Ten 
opzichte van andere mensen wordt daarbij nederigheid en zachtmoedig-
heid gevraagd. Jezus zei immers dat Hijzelf zachtmoedig en nederig van 
hart is (Mat 11:29). Paulus vermaande “te wandelen waardig aan de roe-
ping, waarmee u geroepen bent, met alle nederigheid en zachtmoedig-
heid, met lankmoedigheid, en elkaar in liefde te verdragen, en u te beij-
veren de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede: 
één lichaam en één Geest, gelijk u ook geroepen bent in de ene hoop 
van uw roeping” (Efez 4:1-4). En om nog even terug te komen op de 
vruchten die gelovigen moeten opleveren: “de vrucht van de Geest is lief-
de, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, 
zachtmoedigheid, zelfbeheersing” schreef Paulus (Gal 5:22). En hij ver-
maande dan ook dat zij elkaar in een geest van zachtmoedigheid terecht 
moesten wijzen (6:1). 

Vergevingsgezindheid 

Als we het over barmhartigheid hebbe, komen we ook bij de vergevings-
gezindheid: Jezus bad tot zijn Vader, wetend wat het gevolg zou zijn van 
hun barbaarse daad en volharding in hun ongehoorzaamheid: “vergeef 
het hun, want zij weten niet wat zij doen”. Paulus vervolgde in Efeziërs 4: 
dat wij moeten zijn: “elkander vergevend, zoals God in Christus u verge-
ving geschonken heeft” (vs. 32). Dit sluit aan op het gebed dat Jezus zijn 
discipelen leerde: “Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven 
onze schuldenaren”. Dat dit ook deel uitmaakte van zijn dagelijkse leer, 
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is te zien in Marcus 11:25: “En wanneer u staat te bidden, vergeef wat u 
tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemelen uw 
overtredingen zal vergeven”. God is een vergevend God, en Hij wil niet 
dat Zijn kinderen grieven hebben tegen elkaar. Zij moeten elkaar verdra-
gen en vergeven, schreef Paulus: “Gelijk de HERE u vergeven heeft, doe u 
evenzo” (Kol 3:13). 

Geduld 

Dat hierbij geduld (het Bijbelse woord in het Oude Testament dat hier-
voor wordt gebruikt, als eigenschap van God, is lankmoedigheid) vaak 
een vereiste is, zal duidelijk zijn. Zoals gezegd is dit niet een van onze 
sterkste eigenschappen. Toch moeten volgelingen van Christus zich deze 
eigenschap eigen maken. Want alleen met geduld kunnen zij elkaar ver-
dragen, anderen nederig en zachtmoedig - maar overtuigend - onderwij-
zen vanuit Gods Woord, en de verdrukkingen doorstaan: “een dienst-
knecht van de Heer moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, 
bekwaam om te onderwijzen, geduldig, met zachtmoedigheid de dwars-
drijvers bestraffende. Het kon zijn, dat God hun gaf zich tot erkentenis 
van de waarheid te keren en, ontnuchterd, zich te wenden tot de wil van 
Hem …” (2 Tim 2:24-26); “Wees blij in de hoop, geduldig in de verdruk-
king, volhardend in het gebed” (Rom 12:12). God leert hen geduld in de 
beproeving: “Zo wordt u met alle kracht bekrachtigd naar de macht van 
zijn heerlijkheid tot alle volharding en geduld” (Kol 1:11); “Doe dan aan, 
als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, 
goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld” (Kol 3:12); “Maar 
het is onze begeerte, dat ieder van u dezelfde ijver blijft betonen tot de 
verwezenlijking van de hoop tot het einde toe, opdat u niet traag wordt, 
maar navolgers mag zijn van hen, die door geloof en geduld de belofte 
beërven. Want toen God aan Abraham zijn belofte deed, zwoer Hij … 
Voorzeker zal Ik u zegenen en zekerlijk u vermeerderen. En zó, door ge-
duld te oefenen, heeft deze het beloofde verkregen” (Heb 6:11-15). 

De woorden van Jakobus wijzen op de komst van Christus, en het nieuwe 
begin dat dan gemaakt zal worden met allen, die God in Zijn liefde barm-
hartigheid en ontferming in Christus bewijst: “Heb dus geduld, broeders, 
tot de komst van de Heer! Zie, de landman wacht op de kostelijke vrucht 
van het land en heeft geduld, totdat de vroege en late regen erop geval-
len is. Oefen ook u geduld, sterk uw harten, want de komst van de Heer 
is nabij. Broeders, zucht niet tegen elkaar, opdat u niet onder het oordeel 
valt; zie, de Rechter staat voor de deur. Broeders, neem tot een voor-
beeld van gelatenheid en geduld de profeten, die in de naam van de HE-

RE hebben gesproken. Zie, wij prijzen hen zalig, die volhard hebben; u 
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hebt van de volharding van Job gehoord en u hebt uit het einde, dat de 
HERE deed volgen, gezien, dat de HERE rijk is aan barmhartigheid en ont-
ferming” (Jak 5:7-11). Wat was dan dat einde van Jobs lijden? Hij kreeg 
de opdracht voor zijn vrienden, die hem zo zwaar hadden beschuldigd en 
aangeklaagd, een offer te brengen, zodat God hen zou vergeven. En toen 
hij dat gedaan had “bracht God een keer in het Lot van Job … en de HERE

gaf Job het dubbele van al wat hij bezeten had” (Job 42:7-10). 
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7. Zie, het was zeer goed

De sterfelijkheid van de mens 

‘In het begin’ maakte God de mens uit de materialen waaruit Hij ook de 
aarde had gemaakt: “toen formeerde de HERE God de mens van stof uit 
de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens 
tot een levend wezen” (Gen 2:7). 

Er is een wijdverbreid geloof dat wij mensen iets onsterfelijks in ons heb-
ben; een ziel die na onze dood voortleeft in de hemel, het vagevuur, de 
hel, of die terugkeert in een ander lichaam. Maar dat is niet wat God 
openbaarde in Zijn Woord. Gemaakt van stof uit de aardbodem, betekent 
dat de mens naar zijn natuur sterfelijk is, om de eenvoudige reden dat hij 
van vlees en bloed en geen geest is. Na de zonde van de eerste mensen 
is voortaan alles wat zij doen gericht op hun voortbestaan. In de eerste 
plaats op het verkrijgen van het voedsel dat de aarde voortbrengt, tot 
instandhouding van het lichaam, waarmee zij vervolgens weer inspannin-
gen doen om het te laten voortleven enz., totdat het is versleten door het 
dagelijks werk en alle zorgen en moeiten die er bij komen: “in het zweet 
van uw aanschijn zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem weder-
keert, omdat u daaruit genomen bent; want stof bent u en tot stof zult u 
weerkeren” (Gen 3:19). 

Dus er staat u en niet uw lichaam als een aparte entiteit. U, als mens, 
wordt een dode ziel, zoals Adam een levende ziel werd door Gods adem. 

De nakomelingen die Adam en Eva voortbrachten waren naar hùn aard, 
niet naar Gods aard, en dus ook sterfelijk, zoals na verloop van tijd bleek 
toen Kaïn zijn broer Abel vermoordde. De mensen werden toen voor het 
eerst geconfronteerd met de harde werkelijkheid van Gods woorden over 
de tijdelijkheid van hun leven. Vanaf dat moment is de mens die God 
kent zich hiervan pijnlijk bewust. Luister bijvoorbeeld naar Abraham, 
wanneer hij zegt dat hij zich heeft verstout tegen God te spreken hoewel 
ik stof en as ben (Gen 18:27); en naar Mozes in Psalm 90 , die erkent: U 
doet de sterveling wederkeren tot het stof (vs. 3); en naar David in Psalm 
22 : voor God knielen allen die in het stof nederdalen, en wie zijn ziel niet 
in het leven kan houden (vs. 30). 

Om de menselijke soort te laten voortbestaan, kwam er naast de instand-
houding van het lichaam de noodzaak van voortplanting. Zo heeft de 
angst voor de dood ons mensen tot slaven gemaakt, zegt een Nieuwtes-
tamentische schrijver (Hebreeën 2:15). 
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Gods raadsbesluit 

De vraag die we zouden kunnen stellen, is waarom God de mens heeft 
geschapen als Hij in Zijn alwetendheid voorzag dat de eerste mensen 
zouden zondigen en hun verdere leven moeiten, lijden en dood zouden 
ervaren. Hij zei immers door de dienst van de profeet Jesaja: “Ik, die van 
het begin de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die 
zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen 
doen” (Jes 46:10). Verder werd Job, na zijn lange beproeving, door God 
aangesproken met een vraag in verband met de schepping: “Wie is het 
toch die het raadsbesluit verduistert, met woorden zonder verstand … 
Waar was u, toen Ik de aarde grondvestte?” (Job 38:2 e.v.); en Job erken-
de na Gods onderwijzing: “Ik weet dat U alles vermag, en dat geen van 
Uw plannen wordt verijdeld” (Job 42:2). Als dit alles zo is, moeten wij het 
antwoord ook kunnen vinden in wat God van het begin af heeft verkon-
digd, en in de openbaring van Zijn raadsbesluit aangaande de schepping. 

‘In het begin’ is de openingsregel van het boek Genesis (wording). Hier 
wordt dat raadsbesluit en dat plan van God met de schepping geopen-
baard: “Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, op-
dat zij heersen over …”, waarop een opsomming volgt van wat God in de 
natuurwereld heeft geschapen. Dit plan voerde God vervolgens uit: “En 
God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; 
man en vrouw schiep Hij hen”. Nadat Hij dit had gedaan, keek God terug 
op heel Zijn werk: “En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie het was 
zeer goed” (Gen 1:26-31). 

De begeerte in de mens 

Nu, wanneer wij onszelf en de wereld om ons heen beschouwen, dringt 
zich al snel een volgende vraag op: als God met de schepping een plan 
en doel had, dat niet verijdeld kon worden, en alles in Zijn ogen zeer 
goed was, was het dan Zijn bedoeling dat de eerste mensen zouden zon-
digen? Beslist niet! Immers Jakobus schreef dat God niet door het kwade 
verzocht kan worden, en dat Hij niemand in verzoeking brengt. God be-
denkt geen kwaad, en schept er geen behagen in wanneer wij kwaad 
doen. En Hij heeft ook geen behoefte aan de dood van de mens, want Hij 
wil juist dat hij leeft (Ezechiël 33:11). Dat is Zijn doel, en de reden voor 
Zijn verlossingswerk in Christus Jezus. Hij laat de mens daarom niet zijn 
gang gaan, totdat hij de aarde en daarmee zichzelf te gronde heeft ge-
richt. Zo schreef Jesaja over “God die de aarde geformeerd en haar ge-
maakt heeft, Hij heeft haar gegrondvest; niet tot en baaierd [een leegte, 
of chaos, dus een terugkeer tot haar oorspronkelijke staat] heeft Hij haar 
geschapen, maar ter bewoning heeft Hij haar geformeerd” (Jes 45:18). 
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Jakobus ging verder met te zeggen dat het kwaad niet van God komt, 
maar van de mens: “zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de 
zuiging en verlokking van zijn eigen begeerte. Daarna, als die begeerte 
bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de 
dood voort” (Jak 1:13-15). Dit is een duidelijke verwijzing naar wat in Ge-
nesis wordt verteld over de zonde van de eerste mens: “En de vrouw zag, 
dat de boom [van kennis van goed en kwaad] goed was om van te eten, 
en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om 
daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf 
ook haar man, die bij haar was, en hij at” (Gen 3:6). 

Beproeving van de eerste mens 

De verleiding was dus een combinatie van twee dingen: de begeerte – 
die kennelijk al in hun gedachten was – te zijn als de ‘elohim’ – God zo-
als Hij Zich liet vertegenwoordigen door de engelen die de mensen ver-
schenen in de hof waarin zij woonden – en een vrucht die een lust was 
voor hun ogen. Ze werden samengebracht in een beproeving, gelegen in 
de suggestie van de slang dat, ondanks dat God duidelijk het tegenover-
gestelde had gezegd, het eten van de vrucht zonder kwalijke gevolgen 
kon brengen wat zij begeerden. Want zij namen die vrucht niet omdat er 
niets anders was om te eten. Het verbod prikkelde hen om die te nemen. 

Zonder nu in verdere bijzonderheden te treden, kunnen we stellen dat 
God de eerste mensen beproefde, om aan het licht te brengen wat zij al 
in hun hart hadden toegelaten. Door het toegeven aan hun verkeerde 
begeerte, kwamen zij niet toe aan het eeuwige en volmaakte leven, dat 
God als uiteindelijke doel had met hun schepping. Dat God dit voor hen 
had bestemd, is te zien in het opmerkelijke feit dat het de mens in de hof 
wel was verboden de vruchten te eten van de boom van kennis van goed 
en kwaad, maar niet van die van de levensboom. Eten van die boom be-
tekende verbondenheid met God, en in Hem met het eeuwige leven. Zon-
der ziekten, verdriet en moeiten. Adam en Eva hadden eeuwig leven in 
voorlopigheid, gesymboliseerd in de levensboom waarvan zij mochten 
eten zo lang zij in de hof leefden, en zouden dit voor altijd ontvangen na 
gehoorzaamheid in die beproeving waaraan God hen onderwierp. 

De tweede Mens 

Adam werd geschapen om een geestelijk zoon van God te zijn; qua ka-
rakter lijkend op zijn hemelse Vader. In zijn proeftijd in de hof moest hij 
leren zich geheel te richten op de wil van zijn God; verlangend Hem in 
alles te gehoorzamen, door bereidwillig het werk te doen dat Hij hem op-
droeg. Maar door zijn ongehoorzaamheid kon Gods voornemen een fami-
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lie van eeuwig levende zonen en dochters tot stand te brengen, in Adam 
en Eva geen voortgang vinden; want als sterfelijk mens kon hij geen eeu-
wig levende nakomelingen voortbrengen. Door een bijzonder ingrijpen in 
een vrouw uit de mensen heeft God echter een Man verwekt, de tweede 
(en laatste) Adam, zoals Paulus Hem noemde (1 Kor 15:45,47), die wel 
naar Gods beeld en gelijkenis is. Johannes schreef over hoe hij zich Je-
zus herinnerde: “wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijk-
heid als van de eniggeborene van de Vader, vol van genade en waar-
heid” (Joh 1:14). 

De schepping krijgt zijn ware vervulling in de tweede Mens 

De schrijvers van de geschriften van het Nieuwe Testament tonen Jezus 
als de Mens bij uitnemendheid, de volmaakte Mens, zoals God Hem voor 
ogen had bij de schepping van de wereld: de waarachtige Adam, dè zoon 
van God. In Jezus krijgt de schepping van de mens zin en betekenis. In 
Jezus was alles wat God schiep zeer goed in Zijn ogen. In Hem was het 
volmaakt. Met het oog op Hem heeft God dus ook de mensen geschapen 
naar Zijn beeld en gelijkenis; zonen van God die Zijn karaktereigenschap-
pen zouden tonen. Zonder Jezus voor ogen zou God, in Zijn liefde en 
rechtvaardigheid, de aarde niet ter bewoning hebben voorbereid en daar-
op geen mensen geschapen, die door hun ongehoorzaamheid Zijn plan 
onmogelijk zouden kunnen maken. 

Jezus maakte Zich aan de gemeente in Laodicea bekend als: “het begin 
van de schepping van God” (Op 3:14). Paulus schreef: “Hij is het beeld 
van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de ganse schepping, want 
in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en op de aarde zijn 
… alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; en Hij is vóór alles 
en alle dingen hebben hun bestaan in Hem” (Kol 1:15-17). De schrijver 
van de brief aan de Hebreeën toonde “de Zoon, die Hij [God)] gesteld 
heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld gescha-
pen heeft (Heb 1:2); en Johannes, aan het begin van zijn evangelie, dat 
de wereld door Hem is geworden (Joh 1:10). Dit betekent ook dat, toen 
de eerste mensen zondigden, de schepping niet tevergeefs was, en God 
toen ook niet opeens een ander plan moest gaan maken. Alles zou, zo 
heeft God al van vóór de grondlegging van de wereld bepaald, samenko-
men in Zijn eniggeboren Zoon. Met de schepping van de natuurlijke 
mens Adam was Gods werk nog niet voltooid, ondanks dat God op de 
zevende dag rustte van Zijn werken. Want juist in het kader van de zon-
de, en de gevolgen daarvan in ziekte en dood, zei Jezus over een gene-
zing op sabbat “Mijn Vader werkt tot nu toe, en Ik werk ook” (Joh 5:17). 
Zonder dit inzicht zou het onbegrijpelijk zijn waarom God een mens heeft 
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geschapen met een vrije wil; maar ook niet hoe zondige mensen in en 
door Christus bevrijd kan worden van hun slavernij van het vlees en ge-
vangenschap in de dood, en tot volmaakte zonen en dochters naar Gods 
beeld en gelijkenis kunnen worden. 

Geboren uit de Geest en niet uit de aarde 
Het Nieuwe Testament laat zien dat Jezus uit de Geest is geboren, en 
niet door formatie uit het stof van de aarde of verwekking door een man. 
Zijn verwekking in Maria heeft zijn parallel in het scheppingsverhaal; 
want het overschaduwen door de kracht van de Allerhoogste doet den-
ken aan een grote vogel, die zijn schaduw over het land werpt als hij voor 
de zon langs vliegt. Een vergelijkbaar beeld vinden we in Genesis, waar 
vóór de schepping van de natuurlijke levensvormen wordt gezegd dat de 
Geest van God over de wateren zweefde.
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8. De nieuwe mens

De nieuwe, geestelijke, schepping 

Johannes stelde, in zijn evangelie en eerste brief, een nieuwe, geestelijke 
schepping tegenover de natuurlijke schepping. De eerste woorden zijn in 
beide gevallen ‘in het begin’. In het evangelie wordt hier de natuurlijke 
schepping mee bedoeld, waar echter de geestelijke schepping al in be-
sloten is. Dat is te zien in het feit dat het Woord waarmee God de duister-
nis van de aarde verdreef en alle levensvormen schiep, ook het Woord is 
dat licht en leven in de duisternis van de wereld brengt. Jezus is de ver-
vulling, de werkelijkheid van dat Woord (Johannes 1:1-18). 

Die werkelijkheid en die geestelijke schepping is het thema van zijn eer-
ste brief, en heeft een duidelijke herinnering aan wat in de hof gebeurde. 
Nu is er ‘in het begin’ Christus Jezus; en met Hem begint het werkelijke, 
het geestelijke, het eeuwige, het volmaakte leven: “Hetgeen was van het 
begin, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze 
(eigen) ogen, hetgeen … onze handen getast hebben van het levende 
woord – het leven toch is geopenbaard en wij hebben gezien en getuigen 
en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons 
geopenbaard is – …” (1 Joh 1:1,2). Dan volgt een omkering van wat in de 
hof van Eden gebeurde; daar stapte de mens, door te zondigen tegen 
Gods gebod, van het licht in de duisternis: 

“God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis. Indien wij zeggen 
dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, 
dan liegen wij en doen de waarheid niet; maar indien wij in het licht wan-
delen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar; en 
het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeg-
gen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is 
in ons niet … dit schrijf ik u, opdat u niet tot zonde komt” (1:5b-2:6); 

“En nu … blijf in Hem [Christus], opdat wij, als Hij zal geopenbaard wor-
den, vrijmoedigheid hebben en voor Hem niet beschaamd staan bij zijn 
komst. Als u weet, dat Hij rechtvaardig is, erkent dan ook, dat een ieder, 
die de rechtvaardigheid doet, uit Hem geboren is. Ziet welk een liefde 
ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen van God genoemd worden 
… en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; (maar wij) weten, 
dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen … u weet 
dat Hij geopenbaard is, opdat Hij de zonden zou wegnemen, en in Hem is 
geen zonde. Een ieder, die in Hem blijft, zondigt niet; een ieder, die zon-
digt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend” (2:28-3:6); 



170 

“… want Hij [Christus], die uit God geboren werd, bewaart hem, en de 
boze heeft geen vat op hem. Wij weten, dat wij uit God zijn en de gehele 
wereld in het boze ligt. Maar wij weten, dat de Zoon van God gekomen is 
en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in 
de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus” (5:18-20). 

Verwekking tot nieuw leven en wedergeboorte 

Jezus zei dat vlees en bloed het Koninkrijk niet kunnen binnengaan; met 
andere woorden: de natuurlijke mens kan niet zonder verandering van 
zijn huidige staat eeuwig leven. Dat gaf God ook duidelijk aan toen Hij de 
mens uit de hof verbande: “Zie de mens is geworden als een van Ons 
door de kennis van goed en kwaad; nu dan, laat hij zijn hand niet uit-
strekken en ook van de levensboom nemen en eten, zodat hij in eeuwig-
heid zou leven” (Gen 3:22). Want was dat niet erger geweest dan al het 
andere: als de mens voor eeuwig had moeten zwoegen, zonder ooit als 
de elohim te worden, naar Gods beeld en gelijkenis? 

Maar toen Jezus zei dat vlees en bloed het Koninkrijk niet kunnen bin-
nengaan, gaf Hij tegelijkertijd aan hoe zijn volgelingen dan wèl eeuwig 
leven kunnen ontvangen. De wedergeboorte noemde Hij dat: “Voorwaar, 
voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt … uit water en 
Geest [dus niet uit het stof van de aarde], kan hij het Koninkrijk van God 
niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, wat uit de Geest 
geboren is, is geest” (Joh 3:5,6). Het vlees duidt de natuurlijke bestaans-
wijze aan, verwekt door een aardse vader. Door geloof in Christus en ver-
wekking door Gods Geest kunnen wij volmaakte zonen, kinderen van 
God worden, zoals Johannes schreef: “allen die Hem [Christus] aangeno-
men hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen van God te wor-
den, hun, die in zijn naam geloven; die niet uit bloed, noch uit de wil van 
het vlees, noch uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn” (Joh 
1:12,13). Jezus is niet geboren uit de wil van het vlees van de man Jozef, 
maar door verwekking uit de wil van God, door Zijn Geest. 

Paulus schreef in zijn brief aan de leden van de gemeente in Efeze over 
hun geestelijke verwekking en wedergeboorte: “… u hebt Christus leren 
kennen. U toch hebt van Hem gehoord en bent in Hem onderwezen … dat 
u, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die naar het ver-
derf gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat u verjongd wordt door de 
geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van 
God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid” (Efez 4:20-
24). En in zijn eerste brief aan Korinte: “Is er een natuurlijk lichaam, dan 
bestaat er ook een geestelijk lichaam. Aldus staat er geschreven: de eer-
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ste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendma-
kende geest. Maar het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, 
en daarna het geestelijke. De eerste mens [Adam] is uit de aarde, stoffe-
lijk, de tweede mens [Jezus] is uit de hemel. Gelijk de stoffelijke [Adam] 
is, zijn ook de stoffelijken [zijn natuurlijke nakomelingen], en zoals de 
hemelse [Jezus] is, zijn ook de hemelsen [zij die door de Geest verwekt 
zijn tot kinderen van God]. En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedra-
gen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen” (1 Kor 
15:44b-49). Dit laatste gaat over de verandering bij Christus’ komst, wat 
Paulus in zijn brief aan de Romeinen noemde: “het openbaar worden van 
de zonen van God” (Rom 8:19). 

Geestelijke groei door standvastigheid in de beproeving 

Die zonen, kinderen van God worden echter al eerder verwekt door de 
prediking en de werking in kracht van Gods heilige Geest. Wat op die ma-
nier verwekt is, moet eerst volgroeien totdat uiteindelijk een nieuwe, 
geestelijke mens wordt voortgebracht. 

Opvallend is dat Jezus na zijn doop eerst beproefd werd. Niet in een 
prachtige door veel water omgeven hof, zoals de eerste mens, maar in de 
woestijn; de plaats van droogte, en van de dorens en distels die de aarde 
zou voortbrengen na de intrede van zonde. Zijn beproevingen zijn terug 
te voeren naar Genesis: als eerste het voedsel dat de mens nodig heeft 
om het natuurlijk lichaam in stand te houden, en waarvoor hij – uit angst 
voor de dood – zoveel inspanning moet doen; als tweede de engelen aan 
wie de mensen gelijk zouden moeten worden, en die hen hadden kunnen 
afhouden van hun zonde; en tenslotte het doel waarvoor God de mens 
geschapen had: te heersen over zijn schepping. Deze beproevingen wij-
zen echter ook vooruit naar zijn overwinning op het vlees, en de begeer-
ten die daarin wonen, alsmede de heerlijkheid daarna: “Niet mijn wil ge-
schiede, maar de Uwe”. Die wil vond Hij in het Woord dat God had be-
kendgemaakt; en daaruit wist Hij dan ook de juiste antwoorden te vin-
den: “Er staat geschreven …”. Zo werd Hij openbaar als de Zoon van God: 
“Deze is mijn Zoon, de geliefde …” (Mat 3:17) en “Mijn Zoon bent U, Ik 
heb U heden verwekt” (Heb 1:5; 5:5). 

Hij had een lichaam van vlees en bloed, maar wist dat dit voor het eeu-
wig leven niet van nut was; behalve dat Hij daarin de begeerten moest 
overwinnen en de zonde geen gelegenheid mocht geven teneinde dat 
leven te kunnen ontvangen. Zo zei Hij: “Mijn spijs is de wil te doen van 
Degene, die Mij gezonden heeft, en zijn werk te volbrengen” (Joh 4:34). 
Voor zijn volgelingen zou hetzelfde moeten gelden: “De Geest is het, die 
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levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden, die Ik tot u gespro-
ken heb, zijn geest en zijn leven” (Joh 6:63). Zoals het voedsel ons li-
chaam in stand houdt, moet de geestelijke mens gevoed worden met 
geestelijk voedsel: “Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de 
mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond van God uitgaat” (Mat 
4:4); “Werk niet om de spijs die vergaat, maar om de spijs die blijft tot in 
het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u geven zal” (Joh 6:27). 

Jezus de oorsprong van het nieuwe leven 

Het gehele evangelie naar Johannes staat in het teken van de nieuwe, 
hemelse, geestelijke mens. Christus Jezus is daar de eerste van; en zoals 
God de oorsprong was van het leven voor Adam en Eva, zo is Jezus de 
oorsprong van het nieuwe geestelijke leven van zijn volgelingen (Joh 
5:26). Alleen wie door Hem tot God gaat heeft eeuwig leven (6:54). 

Zo stelde Hij Zich voor als het water en het levensbrood, dat de geestelij-
ke mens moet voeden: “Ik ben het levensbrood; wie tot Mij komt, zal nim-
mermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten” (Joh 
6:35). Op deze wijze plaatste Hij dit tegenover het manna, dat de Israëlie-
ten in de woestijn van God ontvingen (dus als het ware uit de hemel 
neerdaalde) om in leven te blijven, maar dat hen geen eeuwig leven 
bracht; immers vroeg of laat stierven zij allen (6:48-50): “Ik ben van de 
hemel neergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van Hem, die 
Mij gezonden heeft. En dit is de wil van Hem … dat Ik van alles wat Hij Mij 
gegeven heeft, niets verloren laat gaan … Want dit is de wil van mijn Va-
der, dat een ieder, die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, eeuwig 
leven hebbe, en Ik zal hem opwekken op de jongste dag” (Joh 6:38-40). 

Vervolgens ging Hij over van het brood dat het lichaam in stand houdt, 
naar het vlees dat in de dienst van God moet staan, en niet in dienst van 
de daarin wonende begeerten. Dat vlees moet onttrokken worden aan de 
zonde en apart gezet en gehouden, om te dienen als een God rein en 
heilig offer, dat leven brengt. De dierenoffers had God gegeven om de 
mens die had gezondigd met Hem te verzoenen, maar zij konden hem 
geen eeuwig leven schenken, want vroeg of laat stierf hij toch: “Gelijk de 
levende Vader Mij gezonden heeft en Ik leef door de Vader, zo zal ook hij, 
die Mij eet, leven door Mij. Dit is het brood, dat uit de hemel neergedaald 
is; niet gelijk de vaderen gegeten hebben en gestorven zijn; wie dit brood 
eet, zal in eeuwigheid leven” (Joh 6:52-58). 

De levendmakende Geest 

Interessant is dat het eeuwige leven soms, met een herinnering aan het 
leven in de hof (Genesis 2:8-14), wordt aangeduid als het eten van het 
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levensgeboomte, dat groeit langs een beek met levend water. Sterker 
nog: Jezus wees op Zichzelf zeggende: “Gelijk de Schrift zegt: stromen 
van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien”. En Johannes voegt 
daaraan toe: “Dit zei Hij van de Geest, welke zij die tot geloof kwamen 
ontvangen zouden …” (Joh 7:38,39). Jesaja schreef: “… De HERE zal u 
voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en uw gebeente krach-
tig maken; dan zult u zijn als een besproeide hof en als een bron waar-
van het water niet teleurstelt” (Jes 58:11). Zo is de geestelijke, volmaak-
te mens als een stroom van levend water, een levensboom, die vruchten 
voortbrengt voor anderen (Psalm 1:3; Ezechiël 47:1 en verder; Johannes 
7:37,38; Openbaring 22:1,2). 

In eerste instantie is hier Christus mee bedoeld, want Paulus noemde 
Hem “de laatste Adam, een levendmakende geest” (1 Kor 15:45). Maar 
vervolgens ook allen die door Hem nieuwe mensen worden, en in Hem de 
volmaaktheid bereiken: “Want het voegde Hem [God], om wie en door 
wie alle dingen bestaan, dat Hij, om vele zonen tot heerlijkheid te bren-
gen, de Leidsman van hun behoudenis door lijden heen zou volma-
ken” (Heb 2:10). 
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9. In Christus zijn

Het beeld van de hemelse dragen 

Vanaf zijn opstanding tot eeuwig leven en verhoging tot Gods rechter-
hand worden Christus’ volgelingen door de Geest “vervuld met Hem, die 
alles in allen volmaakt” (Efez 1:23). Toen God de natuurlijke schepping 
voltooide, zag Hij dat alles wat Hij gemaakt had zeer goed was. We kun-
nen dit, zoals eerder gezegd, alleen begrijpen in het licht van de verdere 
openbaring van Gods heilsplan en heilswerk. Toen God Zijn scheppings-
werk had voltooid, was wat Hij had gemaakt niet volmaakt. Zijn plan, en 
dus Zijn werk, was nog niet af, omdat Zijn einddoel nog niet was bereikt. 
Door de zonde van de eerste mensen leek het bereiken van dat doel ver-
der weg dan ooit. Maar Hij beloofde hen een Mens die zou overwinnen 
waar zij hadden gefaald. 

Op Zijn tijd stelde God Christus Jezus voor als de Mens in Wie alles goed 
is. In Hem kwam Gods plan van vóór de grondlegging van de wereld tot 
werkelijkheid: “mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis”, zoals 
we zagen in Paulus’ brief aan de Kolossenzen: “Hij [Christus] is het beeld 
van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de gehele schepping, 
want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en op de aar-
de zijn … alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; en Hij is vóór 
alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem” (Kol 1:15-17). 

Is Hij in eerste instantie, door Gods voornemen en voorkennis, de eerst-
geborene van de natuurlijke schepping, Hij is het ook van de geestelijke 
schepping. Immers de natuurlijke schepping is alleen te verklaren met 
het oog op de hogere bedoeling die God daarmee had en heeft. Want er 
komt een einde aan wat Paulus in zijn eerste brief aan de gemeente in 
Korinte noemt: het “natuurlijk lichaam”. Dat lichaam dat wij allen kregen 
door geboorte uit de mens die God formeerde van stof uit de aardbodem. 
Daarvoor in de plaats moet er een lichaam komen, dat geschikt is voor 
het eeuwige en volmaakt leven in heerlijkheid dat God voor ogen had bij 
de schepping: “Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een gees-
telijk lichaam. Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, 
werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest. Maar 
het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het gees-
telijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit 
de hemel. Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken, en zoals de he-
melse is, zijn ook de hemelsen. En gelijk wij het beeld van de stoffelijke 
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gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen” (1 Kor 
15:44b-49). De tweede mens, de laatste Adam, is Christus Jezus. 

De Zoon van God 

Daarom komen de beloften in het Oude Testament samen in Hem: Hij is 
het aan Adam en Eva beloofde zaad in Genesis 3, dat de kop van de 
slang zou vermorzelen, de zonde teniet zou doen in het vlees. Hij is het 
aan Abraham beloofde nageslacht, dat het land zou bezitten (Galaten 
3:16). Hij is de Zoon van de belofte aan Abraham, Isaäk en Jakob, die 
later werd geopenbaard als de zoon van David (2 Sam 7; Jes 9:5,6) en de 
Mensenzoon (Dan 7:13,14); de Koning die tot in eeuwigheid zal heersen 
tot de einden van de aarde (2 Sam 7; Jes 9:5,6; Dan 7:14). Hij wordt in 
het Nieuwe Testament, overeenkomstig de beloften aan David, de Zoon 
van God genoemd (2 Sam 7). Net als Adam overigens, maar dan in waar-
achtige zin, zoals we al eerder hebben gezien. 

De volheid van de godheid woont lichamelijk in Christus 

Alles wat in het Oude Testament in woorden – in beloften, eden en ver-
bonden – in beelden, in afbeeldingen van het hemelse, in voorafschadu-
wingen, werd geopenbaard, komt samen in Hem. Hij is ook de mens die 
moreel voldoet aan Gods wil: zonder zonde, volmaakt in reinheid en hei-
ligheid. In Hem heeft God Zich ten volle geopenbaard. Paulus vervolgde 
die woorden in zijn brief aan de Kolossenzen, met te zeggen dat Jezus 
Christus “onder alles de eerste is geworden. Want het heeft de ganse 
volheid behaagt in Hem woning te maken” (Kol 1:18,19), waarmee hij 
bedoelde wat hij in dezelfde brief zei: “in Hem woont al de volheid van de 
godheid lichamelijk” (2:9). In Hem wordt de volmaaktheid en heerlijkheid 
van God zichtbaar, de genade en liefde die Hij heeft voor mensen; ook al 
voldoen zij niet aan Zijn plan met de schepping, en zijn zij daarom niet 
goed in Zijn ogen, zodat zij niet kunnen komen tot eeuwig en volmaakt 
leven. Maar nu is er, schreef Paulus, wèl Eén Die volkomen naar Gods 
beeld en als Zijn gelijkenis is, door Wie Zijn plan voortgang kan vinden 
(Jesaja 53:10): “en door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed 
van zijn kruis, alle dingen weer met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij 
wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is” (Kol 1:20). Het resultaat is 
dat ook zij, die door Christus met God zijn verzoend en in Christus zijn 
gedoopt en aangenomen tot Gods kinderen, “de volheid hebben verkre-
gen in Hem [Christus]” (Kol 2:10). 

Hieruit blijkt dus dat, hoewel alles vanaf het begin van de schepping ge-
richt is op Christus en daarom in Hem samenkomt, ook alles weer dóór 
Hem komt tot anderen, die hun hoop op God hebben gevestigd. 
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Wanneer God immers met het oog op Hem de schepping tot stand heeft 
gebracht, moet ook alles dat God heeft gemaakt door Hem goed worden 
en zijn, zoals God heeft gesproken. Hij heeft Zijn scheppingswerk niet 
gedaan om één mens te maken naar Zijn beeld en als Zijn gelijkenis, 
maar mensen, in meervoud. God heeft daarom ook niet één Zoon, Chris-
tus Jezus, maar vele zonen op het oog, zoals we eerder in de brief aan de 
Hebreeën hebben gezien: “Want het voegde Hem [God] om wie en door 
wie alle dingen bestaan, dat Hij, om vele zonen tot heerlijkheid te bren-
gen de Leidsman van hun behoudenis door lijden [het lijden van de 
dood] heen zou volmaken” (Heb 2:10). 

Romeinen 8 

In hoofdstuk 8 van de brief aan de Romeinen schreef Paulus dat “allen, 
die door de Geest van God geleid worden”, of zoals hij iets eerder zei: 
allen in wie Christus is, of allen waarin de Geest Gods woont, zonen, kin-
deren van God zijn. 

De gehele passage Romeinen 8:1-17 is de moeite waard om te lezen: 
“Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn
(NBG’51). Want de wet van de Geest, die levend maakt in Christus Jezus, 
heeft u vrijgemaakt van de wet van zonde en dood (Luth Vert). Want wat 
voor de wet niet mogelijk was, omdat zij zwak was door het vlees – God 
heeft, door zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat van de zonde 
gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de 
eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wande-
len, maar naar de Geest. Want zij, die naar het vlees zijn, hebben de ge-
zindheid van het vlees, en zij, die naar de Geest zijn, hebben de gezind-
heid van de Geest. Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de 
gezindheid van de Geest is leven en vrede. Daarom dat de gezindheid 
van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet 
aan de wet van God; trouwens, het kan dat ook niet: zij, die in het vlees 
zijn, kunnen God niet behagen. U daarentegen bent niet in het vlees, 
maar in de Geest, althans, indien de Geest van God in u woont. Indien 
iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet 
toe. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zon-
de, maar de Geest is leven vanwege de gerechtigheid. En indien de 
Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan 
zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke 
lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont. Daarom, broe-
ders, zijn wij schuldenaars, maar niet van het vlees, om naar het vlees te 
leven. Want indien u naar het vlees leeft, zult u sterven; maar indien u 
door de Geest de werkingen van het lichaam doodt, zult u leven. Want 
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allen, die door de Geest van God geleid worden, zijn zonen van God. 
Want u hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vre-
zen, maar u hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij 
roepen: Abba, Vader. Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen 
van God zijn. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgena-
men van God, en mede-erfgenamen van Christus; immers, indien wij de-
len in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking (NBG’51)”.  

Let dus op: zoals God in Christus woning maakte, zo wil Christus in u wo-
ning maken, zodat zijn volheid (die de volheid van God is) in u is. Of an-
ders gezegd: de volheid van Christus moet in u wonen, zoals de volheid 
van God in Christus lichamelijk woont, zodat u een volmaakt mens naar 
zijn beeld als zijn gelijkenis wordt. Een geestelijke mens en geen natuur-
lijke mens, die gericht is op het ik en de vervulling van de begeerten die 
in u wonen, maar een waarachtige ’zoon’, kind van God. 

Paulus schreef dan ook verder in dit hoofdstuk, dat de natuurlijke schep-
ping in Christus bevrijd moet worden van de tijdelijkheid, van de vernieti-
ging, en de mensen moet voortbrengen zoals God die heeft gewild. Chris-
tus’ opstanding tot eeuwig leven is de zekerheid dat deze mensen, de 
zonen van God, ook werkelijk zullen worden voortgebracht: “Want ik ben 
er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen 
de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. Want met reikhal-
zend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zo-
nen van God. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderwor-
pen, niet vrijwillig, maar (om de wil van) Hem, die haar daaraan onder-
worpen heeft, in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienst-
baarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van 
de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten, dat tot nu toe 
de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet 
alleen zij, maar ook wij zelf (wij) die de Geest als eerste gave ontvangen 
hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de ver-
lossing van ons lichaam … Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij 
ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn Zoon, 
opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders; en die Hij tevo-
ren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen 
heeft, deze heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd 
heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt” (Rom 8:18-23,29,30). 

Alles in allen volmaken 

Op deze wijze is God bezig door Christus alles in allen te volmaken. Maar 
wat betekent dit? Meestal gaat de aandacht uit naar een deel van deze 
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woorden, waardoor de rest – waar het kennelijk eigenlijk om gaat – op  
de achtergrond raakt en onderbelicht wordt. Zo wordt veel gezegd over 
‘alles’, in de zin van niet beperkt (zoals in dit leven) maar volledig, totaal: 
alle aspecten die te maken hebben met het volmaakt en eeuwig leven 
dat Gods kinderen wordt gegeven, voor zover die zijn geopenbaard, wor-
den dan besproken. En dat is een heerlijke openbaring, die zeker waar 
en de moeite waard is te bekijken. Gevraagd naar wie die allen dan zijn, 
is het antwoord vaak: allen die in aanmerking komen, allen die geloven 
en in Christus gedoopt zijn. En ook dat is een waarheid, die onze aan-
dacht vraagt. Maar de vraag blijft wat dan ‘alles in allen’ betekent!
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10. Alles in allen

In allen volmaakt 

Laten we de nadruk eens leggen op ‘allen’, en niet op ‘alles’: dus 
“vervuld met Hem [Christus)], die alles in allen volmaakt”. Dan wordt het 
interessant; past het in het verband van ons onderwerp: niet alleen Chris-
tus is door lijden heen volmaakt (Heb 2:10), maar allen worden in Hem 
door lijden heen volmaakt. “Want”, ging de schrijver van de brief aan de 
Hebreeën verder, “Hij, die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn allen uit 
één” (2:11). Hier ligt de nadruk van nature op ‘allen’, en is duidelijk dat 
naast Christus allen geheiligd worden om zonen van God te zijn. Zo komt 
de volmaaktheid van Christus, die in eerste instantie zo’n afstand tussen 
Hem en zijn volgelingen lijkt te scheppen, veel dichterbij! 

Er is een passage in de eerste brief aan Korinte waarin dezelfde uitdruk-
king ‘alles in allen’ wordt gebruikt, en waar het ook gaat om ‘allen’, maar 
dan in verband met de gaven van de Geest: “Er is verscheidenheid in ge-
nadegaven, maar het is dezelfde Geest; en er is verscheidenheid in be-
dieningen, maar het is dezelfde Heer; er is verscheidenheid in werkingen, 
maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt” (12:4-7). Het is duide-
lijk dat de nadruk hier ligt op allen, omdat Paulus wil aantonen dat de 
gaven worden gegeven aan alle gelovigen, zonder onderscheid, zodat de 
een niet zal menen dat hij meer is dan de ander. Dat benadrukte hij nog 
eens toen hij vervolgde met: “Maar aan een ieder wordt … gegeven 
…” (vs. 7). Hetzelfde is enkele hoofdstukken eerder te zien, in Paulus’ 
onderwijzing het belang van anderen te zoeken en niet het eigenbelang: 
“zoals ook ik allen in alles ter wille ben, niet om mijn eigen belang te zoe-
ken, maar dat van zeer velen, opdat zij behouden worden” (1 Kor 10:33). 
Zijn toevoeging de ‘zeer velen’ betreft dus de ‘allen’ waar hij over sprak. 
Met die allen bedoelde hij niet alleen de Joden, waar hij door zijn af-
komst en opleiding geneigd zou zijn eerst heen te gaan, maar ook de hei-
denen, de niet-Joden: allen zonder onderscheid. Dat is ook één van de 
thema’s in zijn brief aan Efeze, waarin hij uitlegde dat door het bloed van 
Christus ook de niet-Joden, die vroeger veraf waren omdat zij geen deel 
uitmaakten van Gods verbondsvolk, dichtbij zijn gekomen. Het was Gods 
“eeuwige voornemen, dat Hij in Christus Jezus, onze Heer, heeft uitge-
voerd” (Efez 3:11); “want”, schreef hij, “Hij is onze vrede, die de twee één 
heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, weggebroken 
heeft … om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te 
scheppen, en de twee, tot één lichaam verbonden, weer met God te ver-
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zoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. En bij 
zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan u, die veraf was, en vrede aan 
hen, die dichtbij waren; want door hem hebben wij beiden in één Geest 
de toegang tot de Vader” (2:14-18). 

De bekendste passage in dit verband is te vinden in hoofdstuk 15 van de 
eerste brief aan de gemeente in Korinte. Paulus schreef hier over de 
noodzaak van de opstanding, willen de ontslapenen deel krijgen aan wat 
God heeft beloofd. Het bewijs is de opstanding van Christus: ook Hij heeft 
verkregen wat Hem werd beloofd, nadat Hij was gestorven en door God 
opgewekt uit de doden. Hij is de ‘eersteling’, en bij zijn komst uit de he-
mel zal Hij de andere ontslapen gelovigen opwekken. “Daarna”, schreef 
hij, “het einde, wanneer Hij [Christus] het koningschap aan God de Vader 
overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht ont-
troond zal hebben. Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn 
vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand die onttroond 
wordt is de dood, want alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen. Maar 
wanneer Hij zegt, dat alles onderworpen is, is blijkbaar Hij uitgezonderd, 
die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen” (1 Kor 
15:23-28). Bij een eerste snelle blik lijkt het hier te gaan om het ‘alles’ 
uit de voorgaande zinnen, maar er wordt daarin evengoed gesproken 
over ‘alle’ (heerschappij, vijanden). Het is voor een goed verstaan belang-
rijk te bekijken over welke perioden het hier gaat. Paulus schreef in vers 
25 eerst over de periode van Christus’ Koninkrijk. In die tijd zal alle op-
standigheid, zonde, ongehoorzaamheid etc., alles wat tegen Gods wil in-
gaat en dat de mens tot een vijand van God maakt, moeten verdwijnen 
op aarde. De toestand van vrede met God – zoals in de hof van Eden, 
toen de eerste mensen daar woonden – zal hersteld worden. Daarin is 
geen plaats voor aardse koningen, voor bankiers en handelaars die woe-
kerwinsten maken, voor uitbuiters die kinderen tot slaven maken, gewel-
denaars die onschuldig bloed vergieten. Want uiteindelijk zal een ieder 
die zich niet wil onderwerpen aan Christus, sterven, zodat alleen overblij-
ven wie het waard zijn de volmaaktheid te ontvangen. Dan zal er geen 
dood meer zijn, omdat er geen zonde meer is. 

Alles in allen 

Dat is het moment dat hij ‘het einde’ noemde; de tijd dat Christus een 
herstelde aarde en een volmaakte mensheid, die goed is in Gods ogen, 
aan God overdraagt. Want Christus is gedurende het Koninkrijk wel de 
Koning, maar boven Hem staat God, Die Hem de koninklijke waardigheid 
geschonken heeft – evenals de Farao die gaf aan Jozef. God heeft Hem 
alles in handen gegeven, zodat Hij dit alles zou onderwerpen aan God. 
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Christus doet dit samen met allen die bij zijn wederkomst volmaakt en 
eeuwig leven hebben ontvangen; zij regeren met Christus als vorsten 
over de aarde. Wanneer alles aan Hem onderworpen is, geeft Hij Gods 
eigendom aan Hem terug. Want dan is alles verwezenlijkt wat God van 
vóór de grondlegging van de wereld voor ogen had. Vanaf dat moment is 
God werkelijk “alles in allen”. Niet meer alles in allen die in aanmerking 
komen bij Christus komst, maar alles in allen die dan overgebleven zijn 
uit alle tijden en volken. Niet meer alleen in Christus, in Wie alleen nu de 
volheid van God woont, en niet meer alleen in degenen die bij de komst 
van Christus de volmaaktheid hebben bereikt, maar ook in allen die tij-
dens het Koninkrijk tot geloof komen. 

Pars pro toto 

Dit komt ook overeen met het ‘pars pro toto’ principe: iets of iemand als 
deel van het geheel, het geheel vertegenwoordigend. Christus vertegen-
woordigt de mensheid, zoals God die voor ogen heeft: “met heerlijkheid 
en eer hebt U hem gekroond, alle dingen hebt U onder zijn voeten onder-
worpen” (Ps 8, Heb 2:7,8). Maar, zei de schrijver van de brief aan de He-
breeën: “nu zien wij nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn; 
maar wij zien Jezus … met heerlijkheid en eer gekroond” (Heb 2:8,9). 
Christus is op dit moment de enige die dit ten deel is gevallen; Hij is daar-
in de eerste, de eersteling, de vertegenwoordiger, van hen die hetzelfde 
zullen ontvangen. Wanneer Hij komt, zullen allen die Hem in dit leven 
hebben geloofd en gediend als eerstelingen gekroond worden met heer-
lijkheid en eer, zodat ook aan hen alle dingen onderworpen zullen zijn. 
Deze eerstelingen vertegenwoordigen op hun beurt weer allen (alle dan 
nog sterfelijke mensen) die in het Koninkrijk de volmaaktheid bereiken. 

Dit principe geldt ook voor het ‘alles’ dat aan de mens is onderworpen. 
Eerst kreeg hij de taak te heersen over een klein deel van de aarde en de 
dieren die daar woonden, de hof van Eden, om geoefend te worden de 
gehele aarde te regeren. Hetzelfde zien we bij Abraham: hij en zijn nage-
slacht kregen het land van de belofte, maar het nageslacht – Christus 
met al Gods kinderen – ontvangt de gehele aarde. De hof en het land 
Kanaän vertegenwoordigen de gehele aarde, met alles wat daarop is. 

Passend is ook dat God heeft gezegd: “zowaar Ik leef en de heerlijkheid 
van de HERE de ganse aarde vervullen zal” (Num 14:21). Dus niet alleen 
de Tabernakel, of de Tempel, of het kamp van Israël zal vervuld worden 
van Zijn heerlijkheid, maar de gehele aarde. Toen de meeste Israëlieten, 
nadat hun verspieders – die zij uitgezonden hadden om het land Kanaän 
te verkennen – terugkwamen, niet geloofden dat God het hun beloofde 
land zou kunnen geven, was dit de eed waarmee Hij het vonnis bekrach-
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tigde: “Geen van de mannen die mijn heerlijkheid gezien hebben, en de 
tekenen die Ik in Egypte en in de woestijn gedaan heb … zal het land 
zien, dat Ik onder ede aan hun vaderen beloofd heb!”. Maar één van hen 
zou het land wel zien: “Maar omdat bij mijn knecht Kaleb een andere 
geest geweest is en hij Mij volkomen gevolgd heeft, zal Ik hem naar het 
land brengen, waar hij heen geweest is, en zijn nakomelingschap zal het 
bezitten” (Nu 14:22-24). 

Kaleb gebruikte later zijn kracht om de nakomelingen van Jakob in het 
beloofde land te brengen. Hij is daarmee een voorafschaduwing van 
Christus: in Hem was een andere gezindheid, een andere geest dan in 
zijn tijdgenoten: Tot Hem zei God: “Het is te gering dat U Mij tot een 
knecht zou zijn om de stammen van Jakob weer op te richten en de be-
waarden van Israël terug te brengen; Ik stel U tot een licht voor de vol-
ken, opdat mijn heil zal reiken tot het einde van de aarde” (Jes 49:6). Hij 
is God volkomen gevolgd, en heeft de door Hem aan Abraham beloofde 
erfenis ontvangen: niet alleen het land Kanaän en de volken die het be-
woonden, maar de gehele aarde met allen die daarop wonen: “Vraag Mij 
en Ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden van de aarde tot uw be-
zit” (Ps 2:8). Hem heeft God geestelijke nakomelingen gegeven en een 
lang, eeuwig leven: “Wanneer Hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal heb-
ben, zal Hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voorne-
men van de HERE zal door zijn hand voortgang hebben. Om zijn moeitevol 
lijden zal Hij het zien tot verzadiging toe; door zijn kennis zal mijn knecht, 
de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken … Daarom zal Ik hem velen 
als deel geven en zal Hij talrijken als buit ontvangen …” (Jes 53:10-12). 
En die talrijken zijn zij die met Hem in zijn Koninkrijk zullen zijn, “vervuld 
met Hem, die alles in allen volmaakt”. 

Wij zullen Hem gelijk wezen 

Wat een heerlijk vooruitzicht! Reden om te hopen, bidden en strijden, 
zodat u deel krijgt aan de heerlijkheid van Christus en evenals Hij vol-
maakt, naar Gods beeld en als zijn gelijkenis. Want: “wij weten, dat, als 
Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem 
zien, gelijk Hij is” (1 Joh 3:2). Is dit de stralende heerlijkheid waarin Jo-
hannes Hem zag op Patmos, of zoals de engelen die in de glans van de 
heerlijkheid van God verschenen aan mensen? U zult het weten als u de 
eer te beurt valt veranderd te worden. 

De volmaakte samenleving 

En wat is er dan daarna, als God alles in allen is? In Openbaringen wordt 
een beeld getoond van een nieuwe, volmaakte samenleving, een nieuwe 
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hemel en een nieuwe aarde, in de vorm van een stad die vol is van Gods 
heerlijkheid. En zoals eens God in de tabernakel woonde, te midden van 
het uitverkoren volk, zo woont God dan te midden van de mensen op aar-
de. In het boek Openbaring vinden we dit beeld: “Zie, de tent van God is 
bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en 
God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en 
de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeiten zal er 
meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij, die op de 
troon gezeten is, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw … Ik zal de dorstige 
geven uit de bron van het levenswater, om niet. Wie overwint, zal deze 
dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon 
zijn” (Op 21:3b-7). 

Bij het zien van deze heerlijkheid van God op aarde, kon de apostel Jo-
hannes niet anders dan zeggen: “Amen, kom, Heer Jezus!”
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Volg Mij!
Discipel van Jezus zijn in de praktijk 

Ik ben het licht voor de wereld; 
wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, 

maar heeft het licht dat leven geeft. 

(Johannes 8:12 NBV) 

Mark Hale en Jan Koert Davids 

Deel 5 
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1. Meester en leerling
A. Onderwijs in de dingen van God

Inleiding 

Bijbels onderwijs wordt helaas vaak meer als leerstellig, theoretisch be-
schouwd of ervaren, dan ons leven bepalend op de door God bedoelde 
manier. Ons nadrukkelijk uitgangspunt is echter altijd, dat het christelijk 
geloof zijn vervulling inderdaad niet vindt in kennis als zodanig, maar in 
de uitwerking daarvan op ons denken, spreken en doen. Want Jezus vol-
gen is iets actiefs, praktisch, en kunnen we  dus niet in theorie. 

Verwacht geen gebruiksaanwijzing voor het toepassen van de Bijbel in 
uw leven; geen ‘zevenstappen plan’ of ‘de tien gouden regels’ voor het 
christelijke leven. Het gaat – dat zal u uit de voorgaande delen wel duide-
lijk zijn geworden – niet om het houden aan regels en wetten – hoewel 
God wel dingen van u verwacht – maar om de verandering van een na-
tuurlijk mens naar een geestelijk mens; een nieuwe innerlijke gezindheid, 
waarin u leeft voor God en de naaste. Laten we het voorstellen als een 
door God geleid veranderingsproces, waaraan u bereidwillig meewerkt. 

Geloof is geen theorie, maar moet blijken in de praktijk 

Laten we terugkeren tot de kennis. Paulus schreef dat die ‘opgeblazen’ 
kan maken (1 Korintiërs 8:1). Door kennis kan iemand zich meer en be-
ter voelen dan anderen, en zich daarnaar gaan gedragen, zoals de Fari-
zeeën die minachtend zeiden: “de massa die de wet niet kent – vervloekt 
zijn ze” (Joh 7:49). En dat terwijl hun taak juist was onwetenden te leren 
wat God hen in de Wet wilde zeggen. Daarom zei Jezus: “jullie veronacht-
zamen wat in de wet zwaarder weegt: recht, barmhartigheid en trouw 
…” (Mat 23:23); en tegen Zijn volgelingen: “Wees barmhartig zoals jullie 
Vader barmhartig is. Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld wor-
den. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal 
je vergeven worden” (Luc 6:36,37). 

We merken dat het Jezus’ gaat om wat u doet met wat u weet. Wanneer 
u bij Zijn komst voor Hem moet verschijnen, zal een engel u niet vooraf 
een CITO toets of examen afnemen, zodat Jezus kan beoordelen wat u 
allemaal weet. Maar Hij zal vragen naar wat u heeft gedaan met wat Hij 
voor u heeft gedaan, en met alles wat God u in Zijn genade heeft ge-
schonken. Hij zal vooral geïnteresseerd zijn in waarom en hoe u dat heeft 
gedaan. Geloof is geen theorie, of het aanhangen van een bepaalde leer. 
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De echtheid van uw geloof blijkt in de praktijk. Jakobus stelt de vraag: 
“wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er 
niet naar? Zou dat geloof hem kunnen redden?” (Jak 2:14). Kennelijk 
niet. Daarom voegt hij er aan toe: “… als het zich niet daadwerkelijk be-
wijst, is het dood” (vs. 17). Het geloof is echter ook geen vaag gevoel, of 
iets waarop we ons beroepen voor wat niet wetenschappelijk te verklaren 
is. De schrijver van de Hebreeënbrief zei: “Het geloof legt de grondslag 
voor alles waarop wij hopen, en overtuigt ons van de waarheid van wat 
we niet zien” (Heb 11:1). En hoe die overtuiging uitwerkt, laat hij zien in 
een reeks voorbeelden van mensen die vanuit hun geloof handelden. 

Navolgen van Jezus vraagt: weten wat Hij doet en waar Hij heengaat 

Jezus riep in zijn evangelieverkondiging op: “Bekeer u”, “Kom tot Mij” en 
“Volg Mij”. Zijn oproepen klinken nog steeds in de vier evangeliën, en 
vragen om uw reactie: een beweging, activiteit. Maar om u te bekeren, 
moet u wel weten waarvan. En omdat bekeren betekent dat u zich moet 
omdraaien, een andere kant opgaan dan daarvoor, is het nodig te weten 
waarheen. Zo is het ook met het volgen van Jezus. Dit is niet zomaar ach-
ter Hem aanlopen, maar vooral wat Paulus noemt ‘navolgen’; dus doen 
wat Hij doet. En dan moet u wel weten wat Hij doet en waar Hij heengaat. 

God steeds beter leren kennen 

Het is daarom niet zo dat kennis er niet toe doet. Jezus verweet de Fari-
zeeën: “jullie hebben de sleutel tot de kennis weggenomen; zelf zijn jullie 
niet binnengegaan, en anderen die wel binnen wilden gaan hebben jullie 
tegengehouden” (Luc 11:52). Anderen kunnen u verhinderen de sleutel 
van geloof en vertrouwen te gebruiken tot wat Paulus noemde “de rechte 
kennis van God en van zijn wil” (Kol 1:9,10). Ook tegenwoordig proberen 
velen die sleutel te verstoppen, o.a. door de betrouwbaarheid van de Bij-
bel ter discussie te stellen. Daarom kunnen we niet genoeg benadruk-
ken, dat alleen door het zelf onbevooroordeeld en biddend lezen van de 
Bijbel u die sleutel niet kan worden afgenomen. Paulus bad “dat u Gods 
wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die de 
Geest u schenkt. Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, Hem 
volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, 
uw kennis van God zal groeien …” (Kol 1:9,10). Het leren kennen en 
doen van Gods wil is bedoeld om God nog beter te leren kennen. 

Van onszelf weten wij niets van God en van wat Hij doet 

Niets in uw leven gaat zonder kennis. Toen u geboren werd, wist en kon u 
niets. Alles moest u worden geleerd; eerst door uw ouders en later door 
onderwijzers, leraars en professoren. Niet om u alleen vol te stoppen met 
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kennis, maar opdat u een goed in de maatschappij functionerende mens 
zou zijn. En zo is het ook met uw geestelijk leven. U begint dit echter niet 
als baby, maar als volwassene die kan denken en redeneren. Nicodemus 
had goed begrepen dat je niet voor de tweede keer als baby geboren 
kunt worden, toen hij Jezus vroeg: “Hoe kan iemand geboren worden als 
hij al oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot in-
gaan en weer geboren worden?” (Joh 3:4). Nee, uiteraard niet; en dat 
bedoelde Jezus ook niet. Hij wees op de noodzakelijke geestelijke weder-
geboorte van iemand ‘die al oud is’, wil hij of zij het Koninkrijk van God 
binnen kunnen gaan: “Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het ko-
ninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. 
Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest 
is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw 
geboren moeten worden” (Joh 3:5-7). Vergelijk dit met de situatie waarin 
Adam zich bevond. Hij werd niet als baby gevormd, maar als man. Dat 
was zijn menselijke ‘geboorte’. Maar ondanks dat hij ‘al oud was’, zou hij 
– zonder dat God hem dat vertelde – niet geweten hebben waar hij zich 
bevond, wie hij was, hoe hij ontstaan was, waarom hij werd geschapen. 
Zonder dat God hem onderwees, zou hij niet geweten hebben hoe hij 
moest leven en wat van hem werd verwacht. En vooral dat laatste heeft 
te maken met de geestelijke mens die hij moest zijn, om naar Gods beeld 
en als Zijn gelijkenis te zijn. 

Van nature weten ook wij niets van wie God is, niets van wat Hij doet, 
niets van waarom wij hier zijn, niets van de mogelijkheid gered te worden 
van de dood, niets van hoe dat kan gebeuren. Jezus nodigde mensen die 
– vaak uit nieuwsgierigheid – naar Hem kwamen kijken en luisteren, en 
mensen die wel erkenden dat Hij met gezag sprak maar uit angst voor de 
gevolgen niet voor Hem durfden te kiezen, uit: “Kom naar mij … en leer 
van mij” (Mat 11:28,29). Hij kan en wil het uitleggen. Vaak stelde Jezus 
zich op als tegenhanger van de geestelijke leiders van zijn tijd. Denk aan 
de uitspraak dat Hij de goede herder is. Anderen waren wel aangesteld 
als herders, maar verwaarloosden hun taak. Hij niet, dus konden de men-
sen die om Hem heen dromden zich beter door Hem laten leiden. 

Paulus schreef Timoteüs dat er mensen zijn die optreden als leraars, 
maar eigenlijk niet weten waar het om gaat. Bijvoorbeeld de broeders uit 
de gemeenten in Jeruzalem en Judea, die overal naartoe reisden om de 
gelovigen uit de Grieken te leren naar de Wet van Mozes te leven: “Zij 
willen de wet van God onderwijzen, maar weten niet wat ze zeggen en 
begrijpen niets van wat ze zo stellig beweren” (1 Tim 1:7). Dat was geen 
arrogantie van iemand die het beter meende te weten, omdat hij theolo-
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gie gestudeerd had, maar een spreken in de geest waarin Jezus sprak tot 
Nicodemus. Die erkende dat Jezus een door God gezonden leraar moest 
zijn, want anders kon Hij al die wonderen niet doen; maar hij begreep 
niet wat Jezus hem vertelde over de natuurlijke mens en de uit God gebo-
ren mens: “Begrijpt u dit niet … terwijl u een leraar van Israël bent? Waar-
achtig, Ik verzeker u: wij spreken over wat we weten en we getuigen van 
wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet” (Joh 
3:10,11). Zulke woorden zijn voor wie een oprecht christen wil zijn zowel 
een waarschuwing als een geruststelling. Aan de ene kant doet u er goed 
aan niet zomaar iedereen te vertrouwen die zich als leraar aanbiedt; aan 
de andere kant verzekert Jezus u ervan, dat zijn Woord betrouwbaar is. 
Maar bent u dan ook bereid dit getuigenis te accepteren? Of verwerpt u 
het Woord van God (Luc 7:30), zoals de Joden in de tijd van Jezus? 

Bereid zijn leerlingen te zijn 

Het eerste principe van het volgen van Jezus is dan, dat u bereid bent 
zijn leerling te zijn, Hem te erkennen als uw Leermeester, evenals de 
apostelen die Hij koos en uitzond in de wereld om op hun beurt de men-
sen te onderwijzen. Want zij spraken niet uit zichzelf, maar wat Christus 
hen door de Geest ingaf te spreken en te schrijven. Lucas begint het 
boek Handelingen van de apostelen met de woorden: “In mijn eerste 
boek [het evangelie] heb ik de daden en het onderricht van Jezus be-
schreven, vanaf het begin tot aan de dag waarop Hij in de hemel werd 
opgenomen, nadat Hij de apostelen die Hij door de heilige geest had uit-
gekozen, had gezegd wat hun opdracht was” (Hand 1:1,2). Met andere 
woorden: dit boek beschrijft de daden en het onderwijs van Jezus nadat 
Hij in de hemel werd opgenomen. Het bewijs dat Jezus door hen sprak, 
waren de wonderen die zij konden doen. Zo getuigden zij na een wonder 
dat de mensen de mond deed openvallen: “waarom bent u zo verbaasd 
en waarom staart u ons aan alsof het aan onze eigen kracht of vroom-
heid te danken is dat deze man weer kan lopen? Dit kon gebeuren om-
dat … God … aan Jezus, Zijn dienaar, de hoogste eer heeft bewe-
zen” (Hand 3:12,13). 

Leerling zijn vraagt ootmoed, de bescheidenheid waarmee u erkent dat 
Jezus en zijn dienaren meer weten dan uzelf. Op de avond voor zijn kruis-
dood zei Jezus tot de discipelen die bij Hem waren: “Jullie zeggen altijd 
‘Meester’ en ‘Heer’ tegen Mij, en terecht, want dat ben ik ook” (Joh 
13:13). Kunt u ook Meester en Heer zeggen tegen Jezus?
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1. Meester en leerling
B. Onvoorwaardelijk geloof in de waarheid

Wat is geloof? 

We gaan nu meer gedetailleerd naar het woord geloof kijken. Want dat is 
de basis: “Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie 
hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat” (Heb 11:6). Aan 
het begin van dit hoofdstuk uit Hebreeën staat een soort definitie: “Het 
geloof legt de grondslag voor alles waarop wij hopen, en overtuigt ons 
van de waarheid van wat we niet zien”. Het geloof overtuigt dus van een 
waarheid die niet gezien kan worden. De reden is dat de waarheid die 
God bekendmaakt pas zijn volledige vervulling krijgt, volledig werkelijk-
heid wordt, bij de komst van Christus in heerlijkheid. 

De Hebreeënbriefschrijver laat voorbeelden zien van mensen die gelo-
ven, en bij allen merken we dat er niet enkel staat dat zij geloofden, 
maar tevens dat zij handelden op basis van hun geloof. Door het geloof 
deden zij iets. Geloof is dus niet iets vaags als ‘ik geloof’, maar een rots-
vaste overtuiging op basis van uitspraken die God heeft gedaan – dus op 
Zijn Woord – om vervolgens daarnaar te handelen, omdat ze zeker wis-
ten dat er zou gebeuren wat God had gezegd. Noach bouwde een ark op 
droog land, omdat God zei dat Hij de samenleving van die tijd ging vernie-
tigen. Abraham verliet zijn vaderstad en trok naar een onbekend land, 
omdat God een plan met hem had. Jozef gaf instructies dat zijn familiele-
den zijn stoffelijk overschot moesten meenemen als zij Egypte zouden 
verlaten, omdat God gezegd had dat zij terug zouden keren naar het hun 
beloofde land. En zo gaf hij veel meer voorbeelden. Zij waren rotsvast 
overtuigd van de waarheid van wat zij nog niet zagen. Soms dreef hun 
omgeving de spot met hen, maar zij waren overtuigd van de betrouw-
baarheid van Gods Woord, en dat wat Hij gezegd had zeker zou gebeu-
ren. Dat is wat ‘de waarheid’ wil zeggen. En op grond van hun geloof in 
die waarheid handelden zij. Paulus zei elders specifiek over Abraham: 
“Hij twijfelde niet aan Gods belofte; zijn geloof verloor hij niet, integen-
deel, hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God. Hij was ervan 
overtuigd dat God bij machte was te doen wat hij had beloofd, en dat 
werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend” (Rom 4:20-22). 

De Joden in de tijd van Jezus gingen er prat op nageslacht van Abraham 
te zijn, maar Jezus diende hen van repliek: “Als u echt kinderen van Abra-
ham bent, zou u moeten doen wat Abraham deed” (Joh 8:39). 
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Waar Jezus op doelde is ook te zien in de woorden van Paulus, waar hij 
Abraham de vader van alle gelovigen noemde: allen die “onze vader 
Abraham volgen in het geloof dat hij ... bezat” (Rom 4:12). In het boek 
Genesis worden Abraham en Lot naast elkaar geschilderd als twee recht-
vaardige mannen. Toch is Lot degene die bescherming zocht, eerst in 
Sodom en Gomorra – hoewel hij zich verschrikkelijk ergerde aan alles 
wat daar gebeurde. Toen die steden verwoest zouden worden, wilde hij 
naar een kleinere stad, omdat hij bang was als hij niet meer achter een 
muur kon wonen. Abraham daarentegen vertrouwde volledig op de be-
scherming van God, Die hem naar dit land geleid had: “Samen met Isaäk 
en Jakob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten 
omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten, door God zelf ontwor-
pen en gebouwd” (Heb 11:9). Een tent beschrijft niet het comfort, maar 
het totale gebrek aan bescherming die deze biedt. In dat vreemde land, 
waar hij als nomade rondtrok, kreeg hij beloften van God, en daar werd 
ook zijn geloof op de proef gesteld. Het verhaal vertelt hoe zijn geloof zich 
ontwikkelde en steeds sterker werd, naarmate hij merkte dat God trouw 
is aan Zijn Woord. Het was hem niet aangeboren, maar hij leerde het in 
de praktijk door alles wat hij meemaakte. Soms viel hij terug als hij niet 
volledig vertrouwde; maar ook daar kwam hij sterker uit tevoorschijn. 

Zelfs toen hij zijn zoon, de zoon van de belofte, moest doden en offeren, 
twijfelde hij er niet aan dat Gods beloften over diezelfde zoon alsnog ver-
vuld zouden worden. Hij kwam toen tot de baanbrekende overtuiging dat 
God Isaäk uit de dood zou opwekken om hem het beloofde te geven. 

Vertrouwen op Gods Woord 

Dat is dan ook de les als u Christus wil volgen: uw geloof net zo volledig 
als zij baseren op wat God gezegd heeft. Iets anders is er niet, dat is de 
waarheid. Op die manier volgt u de Herder, die Zelf ook volledig op Gods 
Woord vertrouwde. Als u niet volledig op Gods Woord vertrouwt bent u als 
een schaap dat onherroepelijk verdwaalt. Dat zegt Jezus ook tot zijn ge-
hoor: “U dwaalt, blijkbaar kent u de Schriften niet, en de macht van God 
evenmin!” (Mat 22:29). En het woord ‘dwalen’ is hetzelfde als wat ook 
schapen doen. Ze dwalen, waardoor ze uiteindelijk verdwaald raken. Of 
zoals Jezus tot de discipelen zei na zijn opstanding: “Hebt u dan zo wei-
nig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat 
de profeten gezegd hebben?” (Luc 24:25). Als Jezus dat toen tot zijn dis-
cipelen zei, dan geldt dat toch evenzeer voor wie door hun prediking in 
Hem (zijn) gaan geloven? Zij dwaalden door gebrek aan kennis van de 
Schrift. Daarbij gaat het uiteraard niet om feitenkennis, maar om een 
rotsvast vertrouwen op wat God gezegd heeft, op wat Hij beloofd heeft. 
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Hetzelfde Griekse woord voor ‘dwalen’ is ook vertaald met ‘misleiden’. 
Dan houdt dat niet in: door de herder geleid, maar door anderen misleid, 
en dáárdoor verdwaald raken. Dat is steeds de waarschuwing. Het ver-
schil tussen aan de ene kant zowel verdwalen als misleid worden, en aan 
de andere kant het smalle pad volgen, is het bekend zijn met en ver-
staan van het Woord van God. Om dat te bereiken zult u dat Woord regel-
matig moeten lezen. Als u daar niet mee bekend bent, is er niets dat 
voorkomt dat u verdwaalt. Het is ook niet realistisch om te verwachten 
dat God u behoedt voor misleidingen, als u niet de moeite neemt om te 
luisteren naar Zijn Woord. Daarbij valt het u misschien ook op, dat de 
beloften waarvan u erfgenaam kunt worden, in het Oude Testament 
staan. Dat is daarmee een onlosmakelijk deel van Gods Woord. Dus al-
leen het Nieuwe Testament lezen is blijkbaar ook niet voldoende. 

Mogelijk om die reden krijgt ‘geloof’ in onze dagen vaak een wat afwij-
kende betekenis. Als u naar uw geloof gevraagd wordt, bent u misschien 
geneigd een lijstje punten op te sommen, waarvan u denkt dat ze belang-
rijk zijn, en dat u dan uw geloof noemt. Het is dan samengevat in een 
geloofsbelijdenis. Vervolgens zegt u (of de ander): ‘Ja, dat geloof ik wel’, 
en van andere punten: ‘Nee, dat geloof ik niet’. Maar het gaat niet om 
leerstellingen die u bereid bent aan te nemen. Geloof is geen theolo-
gische les of oefening. Zoals ik zelf ooit meemaakte toen iemand zei: ‘Als 
u wilt weten wat ik geloof, dan moet u dat aan de dominee vragen’. 

Voor wie kijkt naar geloof in de Schrift, is het echter duidelijk dat het om 
veel meer gaat dan leerstellingen. De Schrift benadert geloof veel prakti-
scher. Geloof is een rotsvast vertrouwen op Gods beloften, op Zijn Woord, 
uitgedrukt in het daarnaar handelen. En dat laatste is essentieel. Daar-
mee toont u dat u zeker weet, dat wat God heeft beloofd ook zal gebeu-
ren. Dat is volgens de schrijver aan de Hebreeën het voorbeeld van Abra-
ham, Isaäk en Jakob. Zij kregen beloften van God, die voor hen grote be-
tekenis hadden; en zij handelden naar hun geloof daarin. 

Maar wat denkt u van wat Paulus schreef aan een gemeente van niet-
Joden: “En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abra-
ham, erfgenamen volgens de belofte” (Gal 3:29)? We zagen al dat de 
grondslag om nageslacht van Abraham genoemd te kunnen worden ge-
loof is. Dat geldt voor een ieder die door God als Zijn Kind aangenomen 
wil worden. Allen die Hij aanneemt, worden erfgenamen van de beloften 
die Hij aan Abraham gaf. Die beloften waren bepalend voor het leven van 
Abraham, Isaäk en Jakob. Het valt mij echter telkens weer op, dat veel 
christenen geen idee hebben wat God aan Abraham beloofde. Beloften 
waarvan zij mede-erfgenaam zijn als zij werkelijk Christus toebehoren. 
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Blijkbaar worden die beloften als minder belangrijk ervaren. En per defi-
nitie is het gevolg dat ze niet richtinggevend zijn voor het geloofsleven. 

Geloof is dus een rotsvast vertrouwen op Gods Woord, op wat Hij gezegd 
of beloofd heeft. En dan is het geen opsomming die u zelf maakt, maar 
het antwoord op de vraag: “Wat zegt de Schrift?”. Daarom ligt de nadruk 
in het Nieuwe Testament ook op dat er iets moest gebeuren om de 
Schrift in vervulling te laten gaan. Dat zien we ook in het leven van Jezus. 
Hij stelde zijn vertrouwen volledig op zijn Vader, en op Diens Woord. 
Daarom is het ook voor u essentieel te begrijpen wat God gezegd heeft, 
om op basis van Zijn woorden ons geloof een rotsvast fundament te ge-
ven. 

Het voorbeeld van Jezus 

Steeds opnieuw bleek Jezus’ verwachting gebaseerd te zijn op wat vooraf 
gezegd was: “Maar hoe zouden dan de Schriften in vervulling gaan, waar 
staat dat het zo moet gebeuren? … Dit alles gebeurt opdat de geschriften 
van de profeten in vervulling gaan” (Mat 26:54,56). Hij wist van zijn 
kruisdood door de Schriften, maar ook van het heil daarna; en geloofde 
daar rotsvast in: “Want ik zeg jullie: wat geschreven staat, moet in mij tot 
vervulling komen” (Luc 22:37). Dat is het voorbeeld dat Hij gegeven 
heeft, om Hem als discipelen te volgen, en overtuigd te zijn dat Gods 
Woord altijd vervuld wordt. 

En daarom ligt de nadruk in het Nieuwe Testament ook op het blijven bij 
Gods Woord, het onderwijs van de apostelen of de gezonde leer ge-
noemd. Dat is ook wat de apostel Petrus zijn lezers meegaf, toen zij te 
lijden hadden onder vervolging: “Verheug u hierover, ook al moet u nu 
tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Zo kan 
de echtheid blijken van uw geloof – zoveel kostbaarder dan vergankelijk 
goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst – en zo verwerft u lof, eer 
en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. U hebt hem lief 
zonder hem ooit gezien te hebben; en zonder hem nu te zien gelooft u in 
hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde, omdat u het 
einddoel van uw geloof bereikt: uw redding” (1 Pet 1:6-9). 
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1. Meester en leerling
C. Gehoorzaamheid aan de waarheid

Het leerboek voor de praktijk 

Geloven gaat om meer dan het aannemen en overtuigd zijn van heilsfei-
ten. Als u de Bijbel betrouwbaar acht, zult u ook de God Die Zijn Woord 
openbaarde, en Zijn boodschappers die dat Woord in Zijn opdracht be-
kendmaakten, en nog steeds bekendmaken, als zodanig moeten be-
schouwen. Dit lijkt een open deur, maar is essentieel voor wat u doet met 
wat zij u naast de heilsfeiten leren. Jakobus vraagt de lezers van zijn brief 
vooral daders van het Woord te zijn, en niet alleen hoorders (Jak 1:22). 
En dat is toch waar het om gaat! Er wordt toch ook geen fundament ge-
legd om het daarna te laten liggen, maar om er een huis op te bouwen? 
Inzien en erkennen dat God in de Bijbel spreekt, is het begin van uw 
geestelijk leven. Het geloof in de heilsfeiten is het fundament waarop uw 
leven met Christus en zijn volgelingen wordt gebouwd. De Bijbel is de 
onuitputtelijke bron, waaruit u kunt putten om steeds beter te begrijpen 
waar het om gaat en wat van u wordt gevraagd. En dit houdt in dat u uw 
hele leven leerling van de Meester blijft. 

De geestelijke opvoeding van Gods kinderen 

Wie God zijn of haar Vader noemt, geeft aan als Zijn kind te willen wor-
den beschouwd. Dit houdt zich van Hem afhankelijk stellen in. Zoals kin-
deren van hun ouders afhankelijk zijn voor hun voeding en opvoeding, zo 
zijn Gods kinderen dat voor hun geestelijk leven van Gods Woord en 
Geest. Eén van de onderdelen van opvoeding is het leren van gehoor-
zaamheid. Zoals ouders iets van henzelf hopen te reproduceren in hun 
kinderen, kan Christus Jezus alleen gereproduceerd worden als zijn vol-
gelingen zich als kinderen van God gedragen, zodat er in hen iets herken-
baar is van hun Vader in de hemel. 

Wie Jezus zijn of haar Heer noemt, geeft daarmee aan zijn onderdaan en 
dienaar te willen zijn, en Hem dus te zullen gehoorzamen. Wie Jezus zijn 
of haar Meester noemt, geeft daarmee aan van Hem te willen leren; niet 
alleen wat zijn onderwijs, maar ook wat zijn levensvoorbeeld betreft. En 
hiermee komen we bij een belangrijk aspect van de opvoeding en leertijd 
van Gods kinderen. We weten maar al te goed dat wij mensen soms ei-
genwijs kunnen zijn. Vooral in de pubertijd kan dat nogal sterk naar voren 
komen. Dan is er wel eens wat correctie nodig. Dat geldt ook in het gees-
telijk leven. Paulus schreef daarom: “Wees niet eigenwijs” (Rom 12:16). 
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Ook de Meester was zelf eerst leerling 

Er staan in de Bijbel voorbeelden die bedoeld zijn om te leren van ande-
ren – zowel van hun goede als van hun slechte kant. Zo meenden veel 
Joden dat zij rechtvaardig waren; een gevaar dat allen die het evangelie 
horen bedreigt. Daarom trok Jezus deze parallel: “Gezonde mensen heb-
ben geen geneesheer nodig, maar zieken wel … Ik ben niet gekomen om 
rechtvaardigen te roepen, maar zondaars” (Mat 9:12,13). Iemand roept 
de hulp van een dokter in als hij inziet dat hij ziek is en graag beter wil 
worden; en iemand gaat onderwijs volgen als hij inziet dat hij niet vol-
doende weet. Maar er is hier wel een moeilijkheid. Iemand zei eens dat 
Nederland een land is van dominees en schoolmeesters, omdat wij graag 
anderen leren maar ons niet graag laten leren. We weten het gewoon 
beter… Maar kijk eens naar de houding van Jezus in een Knechtprofetie 
in Jesaja: “De Here HERE heeft mij als een leerling leren spreken … Hij 
wekt elke morgen, Hij wekt mij het oor, opdat ik hore zoals leerlingen 
doen” (Jes 50:4 NBG’51). Toen Hij geboren werd, wist Hij niet meer dan 
andere mensen. Zijn hemelse Vader wekte in Hem verlangen naar Zijn 
Woord. Hij toonde Zich zijn hele leven een nederige en bereidwillige leer-
ling, zeggende: “Hier ben Ik om Uw wil, o God, te doen” (Heb 10:7). God 
leerde Hem wat Hij zeggen moest, en dat leerde Hij de mensen: “Ik heb 
niet namens mezelf gesproken, maar de Vader die Mij gezonden heeft, 
heeft me opgedragen wat Ik moest zeggen en hoe Ik moest spreken … 
Alles wat Ik zeg, zeg ik zoals de Vader het Mij verteld heeft” (Joh 
12:49,50). Dat was de verzekering die Hij gaf van zijn betrouwbaarheid. 

Luisteren naar betrouwbare getuigen 

Paulus schreef: “Men moet ons beschouwen als dienaren van Christus, 
aan wie het beheer van Gods geheimen is toevertrouwd. Van iemand die 
deze taak vervult, wordt verlangd dat hij betrouwbaar is” (1 Kor 4:1,2). 
Niet iedereen kan zich dus zomaar aanbieden als dienaar van Christus, 
die anderen komt leren. Christus kiest hen aan de hand van het criterium 
betrouwbaarheid. Zo ging het in de gemeenten in de eerste eeuw. Paulus 
schreef over iemand die werd voorgedragen als oudste: “hij moet zich 
houden aan de betrouwbare boodschap die in overeenstemming is met 
de leer, zodat hij in staat is om anderen met heilzaam onderricht te be-
moedigen en dwarsliggers terecht te wijzen” (Tit 1:9). “Hij moet zich hou-
den aan” vraagt gehoorzaamheid; niet alleen van die oudste, maar van 
een ieder die zich Jezus’ volgeling noemt. Want op zijn beurt moet die 
oudste immers anderen onderwijzen en terechtwijzen. En zij zullen alleen 
naar hem luisteren als zij hem betrouwbaar achten en zijn autoriteit vol-
ledig erkennen. 



196 

De leer toetsen aan de waarheid van de Schriften 

U mag dus kennelijk niet iedereen zomaar vertrouwen die zegt in de 
naam van Christus te spreken. Maar hoe kunt u weten of iemand be-
trouwbaar is? Door zijn woorden te toetsen aan “de betrouwbare bood-
schap, die in overeenstemming is met de leer”. Wanneer dat niet wordt 
gedaan, gaat het fout. Dan kunt u misleid worden, afdwalen, nooit tot 
kennis van de waarheid komen (2 Tim 3:7); ook ontstaat er verdeeldheid; 
enz. De menselijke neiging is echter te luisteren naar meerdere stemmen 
en daaruit te kiezen wat het meest aannemelijk of aantrekkelijk klinkt. 
Jakobus waarschuwde al, dat u zich beter niet door veel verschillende 
leraars kunt laten onderwijzen (Jak 3:1). Jezus’ woorden zijn: “jullie heb-
ben maar één meester … maar één leraar, de messias” (Mat 23:8,10). 

Toen wat Hij leerde velen teveel werd, verliet het merendeel van hen Je-
zus. In zijn teleurstelling hierover vroeg Hij zijn twaalf leerlingen: “Willen 
jullie soms ook weggaan?” Petrus antwoordde toen: “Naar wie zouden 
we moeten gaan? U spreekt woorden die eeuwig leven geven” (Joh 
6:67,68). Deelt u die woorden ten volle? Laat u zich alleen onderwijzen 
door Hoofdonderwijzer Jezus? Toetst u wat uw leraars spreken aan wat 
Hij zegt? We ijken gewichten aan de hand van onveranderlijke modellen, 
stemmen de tijd af op een atoomklok. Wat God ons leert komt oneindig 
preciezer dan uren en is gewichtiger dan kilo’s: het gaat om eeuwig leven 
of eeuwige dood! Daar heeft u dus echt een duidelijke toetssteen voor 
nodig: de ene die de waarheid wordt genoemd. Als er maar één God is en 
één Heer, dan kunt u er zonder meer van uitgaan dat er ook één waar-
heid is; want God is niet verdeeld, en laat niet de een dit en de ander dat 
geloven. In Handelingen is te zien dat veel Joden die het evangelie van 
Christus Jezus hoorden, meteen hun haren recht overeind zetten. Maar 
er was een gunstige uitzondering: in Berea gingen ze in de Schriften uit-
zoeken of het klopte wat Paulus zei; en zij kwamen tot de conclusie dat 
dit zo was. Zo kwamen zij wèl tot kennis van de waarheid, en gingen zij 
over tot het geloof, waarmee zij toegang kregen tot het eeuwige leven. 

De Meester herkennen 

Hieruit blijkt opnieuw hoe noodzakelijk het is zelf de Bijbel te lezen, zodat 
u niet alleen de waarheid kent, maar ook alles daaraan kunt toetsen. 
Alleen zo loopt u niet het gevaar de waarheid af te wijzen, of heen en 
weer geslingerd te worden door allerlei wind van leer (Efeziërs 4:14). In 
de gelijkenissen over de herder en de schapen zei Jezus dat schapen 
hun herder volgen “omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze 
niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet 
kennen” (Joh 10:4,5). Toegepast op het onderwijs houdt dit in dat leer-
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lingen de Meester herkennen uit wat hun wordt verteld. En wie Jezus ge-
looft en volgt, noemt Hem terecht Meester; maar ook de Heer, die hij ge-
hoorzaamt. Zelfs al hoort hij de woorden niet rechtstreeks uit Diens eigen 
mond, toch is hij bereid a) te geloven wat dienaren van Jezus zeggen, als 
waren het Jezus’ eigen woorden, en b) hun aanbevelingen, aansporingen, 
opdrachten en bevelen zonder bezwaar te maken op te volgen. 

De Meester navolgen 

Jezus gaf Paulus de taak “geloofsgehoorzaamheid te bewerken voor zijn 
naam onder alle heidenen” (Rom 1:5 NBG’51). Hiermee bedoelde Hij 
niet dat hij het evangelie moest vertellen en het klaar was als iedereen 
dat geloofde. Uit wat hij verder in de Romeinenbrief schreef, blijkt dat het 
er juist om gaat dat het evangelie verkondigd wordt omdat niemand zon-
der zonde is. Het aannemen van het evangelie van Gods redding in Chris-
tus houdt daarom tegelijkertijd in, dat het na de redding van een zondaar 
anders moet in diens leven. Als dat niet gebeurt, blijft hij in de toestand 
waaruit God hem wil redden, namelijk de toestand waarin hij was terecht-
gekomen door de zonde, waardoor hij net als Adam de beloofde heerlijk-
heid misloopt: “Want allen hebben gezondigd en derven [lopen mis] de 
heerlijkheid van God” (Rom 3:23). De schrijver van de Hebreeënbrief 
roept daarom op “ernst te maken met zulk een heil, dat allereerst ver-
kondigd is door de Heer, en door hen, die het gehoord hebben, op be-
trouwbare wijze ons is overgeleverd” (Heb 2:3). Hier is het verschil tus-
sen iemand achterna lopen, bijvoorbeeld omdat hij zoveel interessante, 
leerzame en zelfs aannemelijke dingen vertelt, en navolgen. Jezus ging 
zijn volgelingen voor met zijn voorbeeld van nederigheid: “Ik heb een 
voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. 
Waarachtig, Ik verzeker jullie: een slaaf is niet meer dan zijn meester en 
een afgezant niet meer dan wie hem zendt. Je zult gelukkig zijn als je dit 
niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt” (Joh 13:15-17). Uit de 
woorden die Jezus koos, merken we dat het één ding is om iets te leren 
en te begrijpen, maar dat ernaar handelen iets geheel anders is. Beide 
zijn echter nodig voor een navolger van Christus. 

De beste vraag is: wat moeten wij doen? 

De goede vraag die zij, die echte navolgers van Christus en zijn dienaren 
wil zijn, stellen is: “Wat moeten wij doen?”, zoals een grote groep Joden 
in Jeruzalem deed op de Pinksterdag na Jezus’ hemelvaart (Hand 2:37). 
Petrus vertelde het hun; en wie zijn woorden aanvaardden, deden wat hij 
hen had aanbevolen. In de volgende hoofdstukken zullen we steeds ver-
der ingaan op wat Jezus en de apostelen uitlegden wat dat is. Aan u de 
keuze of u hun Woord aanvaardt en doet wat zei zeiden. 
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2. De vrijheid van Gods kinderen
A. Bevrijd van de Wet

In de eerste drie hoofdstukken hebben we gekeken naar het voorbeeld 
van Christus Jezus. Hij, als Heer over en Meester van zijn discipelen of 
leerlingen, gaf het voorbeeld. Hij leefde in Israël, en was dan ook volledig 
onderworpen aan de Wet, die was vastgelegd in de eerste vijf boeken 
van de Schrift. De Wet die Hij in volmaaktheid naleefde. 

Op zich hebben wij mensen in algemeenheid een vreemde haatliefde 
verhouding ten opzichte van wetten. We zoeken niet alleen de structuur 
die een wet ons geeft, maar leggen ook graag anderen regels op. Een 
kind leert in zijn of haar spel al vrij snel roepen “dat mag niet”, en begint 
dan met ge- en verboden. Als volwassenen zijn we niet anders, want we 
willen zo graag bepalen wat een ander wel of niet mag. Maar aan de an-
dere kant ervaren we een wet ook als belemmerend, en dus hinderlijk. 
We zoeken graag de grenzen daarvan op. We willen zelf kunnen uitma-
ken hoe we ons in allerlei omstandigheden gedragen. En, zoals Eva’s ge-
drag haarfijn aantoont, is juist iets dat niet mag aantrekkelijk. 

Het oude verbond 

Toen God de Israëlieten uit Egypte leidde, sloot Hij met hen een verbond. 
Een onderdeel daarvan was een reeks bepalingen, die wij kennen als de 
Wet van Mozes. Dat verbond wordt in de Schrift gesymboliseerd door de 
twee stenen tafels met tien geboden – hoewel de Wet veel meer was. In 
die twee stenen tafels zien we het oude verbond. Het is een serie ge- en 
verboden: dit moet u doen, en dat mag u niet doen. Zoals God het volk 
regelmatig voorhield: “Mijn verordeningen en Mijn bepalingen moet u in 
acht nemen. De mens die ze houdt, zal erdoor leven. Ik ben de HEE-

RE” (Lev 18:5 HSV). 

Tegelijkertijd gaf God aan, dat wie zich volledig aan de Wet zou houden 
voor Hem rechtvaardig zou zijn. Paulus schreef eeuwen later: “Zeker, Mo-
zes zegt over de rechtvaardigheid die op grond van de wet verkregen 
wordt: Wie doet wat de wet voorschrijft, zal leven” (Rom 10:5). Het omge-
keerde gold uiteraard ook. Wie de Wet niet volledig hield, werd erdoor 
veroordeeld om te sterven. De conclusie was dan ook, dat als je de Wet 
hield je zou leven, en als je de Wet overtrad je zou sterven, ook al was 
het maar één enkel gebod. Dat werd bij de berg in de Sinaï bekend ge-
maakt: “En het hele volk antwoordde als uit één mond: We zullen alles 
doen wat de HEER heeft gezegd” (Ex 19:8). En wat later: “Mozes maakte 
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het volk bekend met alle geboden en regels die de HEER had gegeven, en 
het volk verklaarde eenstemmig dat het zich zou houden aan alles wat 
de HEER geboden had” (Ex 24:3). 

De Israëlieten hadden zeker goede voornemens toen zij alle bepalingen 
van de Wet hoorden. “Vervolgens nam hij [Mozes] het boek van het ver-
bond en las dit aan het volk voor, en zij zeiden: ‘Alles wat de HEER gezegd 
heeft zullen we ter harte nemen’” (Ex 24:7). Toch maakten zij niet lang 
daarna het gouden kalf. En daar bleef het niet bij: het Oude Testament 
laat zien dat zij steeds opnieuw faalden. Niet dat er iets mis was met de 
Wet, maar niemand bleek in staat te zijn om die te houden, en dus wer-
den allen door die Wet veroordeeld. Vooral Paulus beschreef dan ook het 
proberen zich te houden aan de Wet in termen van slavernij. En dan wer-
den zij er ook nog door veroordeeld! Dit moet je doen, dat mag je niet 
doen, zonder enige vorm van discussie. De les die zelfs de trouwste gelo-
vige leerde, was dat hij of zij uiteindelijk toch faalde, ondanks alle goede 
intenties. De mens was niet in staat om naar Gods maatstaven te leven. 

De komst van Christus 

Dit was de situatie tot Jezus. Maar Hij overtrad niet waar allen vóór Hem 
faalden. In Hem werd vervuld dat “wie doet wat de wet voorschrijft, zal 
leven”. In verband met de net geciteerde woorden van Paulus, schreef hij 
ook iets anders: “want Christus is het einde van de wet” (Rom 10:4 NBG-
51). Vertalers worstelen hier met de vraag of Paulus bedoelt dat Jezus de 
Wet overbodig heeft gemaakt, of dat Hij juist het doel van de Wet is. En 
dat is in de verschillende Nederlandse vertalingen zichtbaar, ook in een 
aantal recente. De NBV vertalers hebben het weergegeven als: “de wet 
vindt zijn doel in Christus”. Hier sluit de Herziene Statenvertaling bij aan: 
“want het einddoel van de wet is Christus” – al is daarmee nog niet dui-
delijk wat Paulus bedoelde. De andere lezing is onder meer te zien in de 
Willibrord vertaling: “want Christus betekent het einde van de wet” – wat 
enigszins in tegenspraak lijkt met wat Jezus zelf zei in de Bergrede: 
“Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. 
Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te 
brengen” (Mat 5:17). 

Nu valt er voor beide opvattingen wat te zeggen. Veel in de Wet, waaron-
der de offers, wees vooruit naar Christus. Daarmee kunnen we stellen 
dat Hij het doel van de Wet was. Maar in hoeverre heeft Jezus de Wet 
overbodig gemaakt? Als we de redenering van Paulus volgen, zien we dat 
er vroeger één manier was om rechtvaardig te zijn, namelijk door de Wet 
strikt na te leven, maar dat er nu een tweede manier bij is gekomen. 
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Daarmee zijn er dus twee manieren om rechtvaardig te zijn, waarbij de 
mens de keus heeft: 

 Door het hele leven lang houden van de gehele Wet, wat Paulus 
“onder de wet” noemt. 

 Door geloof in Jezus, wat Paulus “onder de genade” noemt. 

De eerste manier is die waarmee de mens zelf probeert iets te bereiken. 
De tweede manier vraagt wel wat van u, maar kan niet door u verdiend 
worden. Het is juist Gods genade waar u zich dan op beroept, en die Hij u 
kan en wil schenken. Daarom gebruikt Paulus ook deze omschrijving. 

Het nieuwe verbond 

Deze twee manieren zijn dan ook de twee verbonden. De eerste door het 
houden van de Wet als het oude verbond, en de tweede door geloof in 
Jezus als het nieuwe verbond. Paulus redeneerde dat het iedereen vrij 
staat om de eerste manier te volgen, maar dat hij uit eigen ervaring wist 
dat dit niet lukt, en dus alleen maar tot veroordeling leidt. En daarom 
kunt u maar beter met dankbaarheid de tweede mogelijkheid aangrijpen. 
En in die zin is de Wet eigenlijk overbodig gemaakt, omdat een mens die 
God oprecht wil dienen, beseft dat proberen rechtvaardigheid te bereiken 
door de Wet een heilloze weg is, omdat dit uitgaat van het eigen kunnen. 
Daarmee is Christus ook het einde van de Wet. De mens die besefte hoe 
hopeloos zijn situatie onder het oude verbond was, was dan ook zeer 
dankbaar dat er een andere manier werd geopenbaard. Maar deze mens 
besefte ook dat het zinloos was om te proberen een tussenoplossing te 
vinden, want die bestaat niet. En dat is precies waar Paulus op doelde. 
Het is niet mogelijk deels de Wet te houden, en tegelijkertijd voor een 
deel te geloven en daarmee te proberen rechtvaardig te zijn. 

In een eerder hoofdstuk is, kort samengevat, geloof gedefinieerd als een 
rotsvast vertrouwen op Gods beloften en daar dan ook naar leven. De 
vraag daarbij is: wat betekent “Geloof in Jezus” in dit verband? Het moet 
om meer gaan dan enkel geloven dat Jezus bestaat. Om welke beloften 
gaat het hier dan? In feite is deze uitdrukking “geloof in Jezus” een zeer 
beknopte weergave van de mogelijkheid dat wij een rotsvast vertrouwen 
hebben op Gods belofte, dat Hij in genade als zonen en dochters zal aan-
nemen wie hun jawoord geven op het nieuwe verbond, en zich daar aan 
houden. 

De Israëlieten konden de voorwaarden van het verbond niet veranderen, 
maar zij beloofden zich aan hun kant van het verbond, de verplichtingen 
onder de Wet, te zullen houden. Zo kunnen volgelingen van Christus, 
Gods kinderen, ook niet de voorwaarden van het nieuwe verbond veran-
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deren. Zij kunnen slechts kiezen om hun jawoord te geven aan hun ver-
plichtingen onder dat verbond en daar trouw aan te blijven, namelijk zich 
de gezindheid van Christus eigen te maken. 

Met dat nieuwe verbond doet ook God beloften, en daarin moeten Zijn 
kinderen vervolgens een rotsvast vertrouwen hebben en dat tonen in hun 
leven, wil er van echt geloof sprake zijn. Rechtvaardig gemaakt worden is 
niet de enige belofte die in het nieuwe verbond besloten ligt, maar het is 
wel een heel belangrijke. 

Het volk Israël werd Gods zoon genoemd. Maar als zij collectief faalden 
zouden zij sterven en daarmee geen zoon van Hem meer zijn. Toen 
kwam echter deze nieuwe openbaring, waar overigens al in het Oude 
Testament op gewezen werd. Paulus zei daarover: “Maar toen de volheid 
van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon, geboren uit een vrouw, 
geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, op-
dat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen” (Gal 4:4,5). Zij die 
onder de Wet waren, de Joden, zouden daarmee vrijgekocht worden van 
de vloek van de Wet, namelijk dat degene die deze overtrad zou sterven. 
Dat is de bevrijding van de Wet die in het nieuwe verbond besloten ligt. 
En dat, zei Paulus vervolgens, is opdat Christus’ volgelingen – en hij 
sprak hier over Joden en niet-Joden tezamen – aanneming tot kinderen 
zouden ontvangen. Voor ‘aanneming’ gebruikte hij het Griekse woord 
voor adoptie. Zij worden door adoptie dus zonen en dochters van God. 
Niet op basis van afkomst, zoals van Abraham, Isaäk en Jakob, maar op 
basis van een wedergeboorte door vereenzelviging met de ware Zoon van 
God, en vervolgens in die wedergeboren staat aangenomen tot Gods kin-
deren. 

Daarmee is de hulpeloosheid weggedaan die u zou voelen, bij het besef 
steeds te falen bij het leven naar de Wet. U mag met vreugde aan verlos-
sing uit deze slavernij denken, en rust en vrede vinden in Christus en in 
het nieuwe verbond met zijn Vader.
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2. De vrijheid van Gods kinderen
B. Geen slaven, maar vrije kinderen van God

Een slaaf van de Wet kan geen erfgenaam van de belofte zijn 

De doorbraak die Jezus bereikte is zo groot en kostbaar, dat zijn volgelin-
gen niet weer slaven van de zonde en de dood mogen worden. Want Hij 
kan hen niet nogmaals daarvan vrijkopen. Jezus zei eens: “wanneer de 
Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn” (Joh 8:36). Het hoeft dus 
niet nog eens gedaan, en er hoeft ook niet nog iets aan toegevoegd te 
worden, noch door Hem, noch door een mens. Paulus gebruikte Jezus’ 
woorden in de brief aan de Galaten: “Christus heeft ons bevrijd, opdat wij 
in vrijheid zouden leven” (Gal 5:1). Maar waarom schrijft hij dit? Omdat 
het anders was gesteld of dreigde te worden. Want hij ging verder: “houd 
dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen” (vs. 1b). Wat 
was dat slavenjuk? In hun geval dat Joodse christenen hun niet-Joodse 
medegelovigen voorhielden, dat ze niet deelden in de beloften aan Abra-
ham, tenzij ze zich lieten besnijden. Maar de consequentie van besnijden 
is, dat je je aan de Wet moet houden; en daarvan heeft Christus zijn vol-
gelingen nu juist vrijgekocht. Het is nu zelfs andersom! Wie zich slaaf laat 
maken van de Wet, kan geen erfgenaam van de belofte zijn. Want de be-
lofte is gebaseerd op geloof en genade, en niet op een gebod. Paulus zag 
een parallel met Ismaël en Isaäk: “Maar wat zegt het schriftwoord? Zend 
de slavin weg met haar zoon, want de zoon van de slavin zal in geen ge-
val erven met de zoon van de vrije. Daarom, broeders, zijn wij geen kin-
deren van een slavin, maar van de vrije” (Gal 4:30,31 NBG’51). 

Het gevaar van vertrouwen op eigen kracht en zelfrechtvaardiging 

Niet alleen de Thora kan slaven maken, maar alles wat de vrijheid van 
Gods kinderen bedreigt en aantast. Het gevaar van het naleven van ge-
boden en voorschriften is vertrouwen op eigen kracht en zelfrechtvaardi-
ging: ‘Als we dit (niet) doen zijn we behouden’; ‘Ik heb geleefd zoals de 
kerk vroeg, dus ga ik naar de hemel’. Alsof het een recht na geleverde 
prestatie is. Paulus vroeg wie naar wetten en geboden leefden: “Ik wil 
maar één ding van u weten: hebt u de Geest ontvangen door de wet na 
te leven of door te luisteren en te geloven? Bent u werkelijk zo dwaas 
weer op uw eigen kracht te vertrouwen, en niet langer op de Geest?” (Gal 
3:2,3). Of in overeenstemming met de grondtekst: “eindigt u nu met het 
vlees?” (NBG’51). Het vlees kan God niet behagen: “de eis van de wet 
moet vervuld worden in (wie) niet naar het vlees wandelen, maar naar de 
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Geest … want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezind-
heid van de Geest is leven en vrede. Daarom dat de gezindheid van het 
vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet 
van God; trouwens, het kan dat ook niet” (Rom 8:4-7 NBG’51). 

Vrije kinderen en erfgenamen door ‘adoptie’ 

Het principe is: “waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid” (2 Kor 
3:17). Dit toont ook de Romeinenbrief. In het Romeinse Rijk waren vrije 
burgers en slaven. Romeinse burgers adopteerden hun vertrouwensslaaf 
soms als hun eigen zoon; dan was ook hij vrij en erfgenaam van zijn 
heer. Voor Paulus een beeld om de positie van gelovigen in Christus dui-
delijk te maken: “Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kin-
deren van God. U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in 
angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en 
om Hem te kunnen aanroepen met ‘Ab-ba’ (Vader). De Geest zelf verze-
kert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu we zijn kinderen zijn, 
zijn we ook erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn 
wij erfgenamen …” (Rom 8:14-17). Christus’ volgelingen kunnen niet 
door geboden en voorschriften na te leven, nog vrijere zonen en erfgena-
men van nog meer dan eeuwig en volmaakt leven worden! En zij hoeven 
geen angst voor hun Heer te hebben, zoals slaven, maar mogen God ver-
trouwen als Zijn kinderen. 

Geboden en verboden van mensen leiden tot verdeeldheid 

Waarom laten veel mensen zich op religieus gebied zo makkelijk de wet 
voorschrijven? Dat is toch eigenlijk tegen onze natuur? We worden im-
mers geprikkeld geboden niet of anders, en wat verboden is toch te 
doen? Veel geboden en voorschriften gaan over uiterlijkheden, zoals: het 
dragen van zwarte kleding en hoeden in de kerk, geen werk doen op zon-
dag, geen alcohol, geen TV en internet, niet huwen van geestelijken. In 
de eerste gemeente waren ook leden die anderen voorschreven wat zij 
wel en niet mochten. Dat leidde tot onvrede en verdeeldheid; want niet 
iedereen was het met elkaar eens. En wat als iemand of een groep zich 
niet hield aan een voorschrift? De geschiedenis leert dat ze er dan uit 
gingen, of uit werden gezet, en dan vaak een nieuwe kerk of gemeente 
vormden – die niet erkend werd. Maar wie is daarna dan een volgeling 
van Jezus, en wat is de gemeente? Paulus vroeg de gelovigen in Korinte: 
“Is Christus dan verdeeld?” (1 Kor 1:13); en hij zei tegen die in Efeze dat 
er “één lichaam, één geest … één Heer, één geloof, één doop, één God 
…” is. De gemeente kan geen optelsom zijn van groepen die alle wat an-
ders geloven en belijden, alsof er meerdere Christussen en Goden zijn. 
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De gemeente is een lichaam, dat alleen functioneert als alles aan elkaar 
zit en de leden doen wat de hersens aangeven. Een hoofd met meerdere 
lichamen functioneert niet; evenmin als een lichaam met meer hoofden. 
Christus is het Hoofd, en als allen echt naar Hem zouden luisteren, zou 
de gemeente niet verdeeld zijn, en de leden elkaar niet bestrijden. 

Menselijke voorschriften hebben geen enkele waarde 

Met het oog op de gevolgen in de gemeente had Paulus een niet mis te 
verstaan oordeel: “Als u met Christus dood bent voor de machten van de 
wereld, waarom laat u zich dan geboden opleggen alsof u nog in de we-
reld leeft? … het zijn menselijke voorschriften en principes over zaken die 
door het gebruik vergaan. Dat moet allemaal voor wijsheid doorgaan, 
maar het is zelfbedachte godsdienst, zelfvernedering en verachting van 
het lichaam; het heeft geen enkele waarde en dient alleen maar tot ei-
gen bevrediging” (Kol 2:20-23). Zijn advies was daarom: “Laat niemand u 
iets voorschrijven” en “Laat u niet door hen veroordelen” (Kol 2:16,18). 
Iemand mag best een bepaalde opvatting hebben over, bijvoorbeeld, het 
drinken van alcohol, en die ook in praktijk brengen; misschien zijn er 
zelfs meer die er hetzelfde over denken; maar ze mogen geen groep vor-
men om zich te onderscheiden van anderen; en je mag zeker niet de in-
druk wekken dat de anderen minder zijn, laat staan hen je wil opleggen. 

Vrijheid met verantwoordelijkheid 

Er geldt echter nog iets voor wie gebruik maken van de vrijheid, die ze als 
Gods kinderen hebben: ze mogen die niet misbruiken: “Broeders en zus-
ters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw ei-
gen verlangens te bevredigen, maar dien elkander in de liefde” (Gal 
5:13). Dus er is vrijheid met verantwoordelijkheid. Toen Paulus sommige 
leden in de gemeente van Korinte terechtwees, viel dat niet meteen in 
goede aarde: “U zegt: ‘Alles is mij toegestaan.’ Maar [reageerde Paulus] 
niet alles is goed voor u. Zeker, alles is mij toegestaan, maar ik mag me 
door niets laten beheersen” (1 Kor 6:12). Is dat wel zo, dan is de vrijheid 
doel geworden, wat kan uitlopen op reacties als: ‘Ik vind dat….’. Paulus 
reageerde daar weer op met: “U zegt: ‘Alles is toegestaan’. Zeker, maar 
niet alles is goed. Alles is toegestaan, maar niet alles is opbouwend. 
Wees niet op uzelf gericht, maar op de ander” (1 Kor 10:23,24). 

De verantwoordelijkheid is dat u wat u zegt en doet, bezien vanuit de an-
der: hoe komt het op hem of haar over, versterk ik hiermee zijn of haar 
geloof, bouw ik de gemeente hiermee op? Ook al ben ik vrij, als door wat 
ik doe het geweten van de ander bezwaard wordt en gevolgen heeft voor 
diens geloof, kan ik het beter niet doen. Paulus’ principe was: “Geef geen 
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aanstoot” aan wie dan ook, want “Ik wil iedereen ter wille zijn, in welk 
opzicht dan ook, opdat ze worden gered” (1 Kor 10:32,33). Het gaat dus 
om iets veel hogers dan vrijheid als zodanig, namelijk om wat u met uw 
vrijheid doet. En wel in het licht van het behoud van anderen. 

Er zijn bevelen van Jezus als tot wie in een dienstbetrekking staat 

Maar, zult u zeggen, in het Nieuwe Testament staan toch ook geboden 
en bevelen? Ja, dat klopt, maar die moet u dan wel in het juiste licht zien. 
Het zijn geen militaire bevelen! Jezus gaf zijn apostelen het bevel: “Ga op 
weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen … en hun 
te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen 
heb” (Mat 28:19,20). Dit is te vergelijken met de opdracht die een werk-
gever zijn werknemer geeft. In beide gevallen is sprake van een dienstbe-
trekking. Tijdens hun opleiding had Jezus hun al een praktijkopdracht 
gegeven: “Ga op weg en verkondig: ‘Het Koninkrijk van de hemel is na-
bij’. Genees zieken, wek doden op” (Mat 10:7,8). 

Gehoorzaam navolgen van de voorbeelden van Jezus en Zijn dienaren 

Zij die hun leerlingen werden, moesten zich op hun beurt houden aan 
wat de apostelen in de naam van Jezus leerden. Niet de mensen in alge-
meenheid, want de mens heeft een vrije wil en keuze en kan het eeuwige 
leven verwerpen. Als de apostelen moesten dopen, dan is het redelijk 
ervan uit te gaan dat het bevel aan wie het evangelie geloven is zich te 
laten dopen. Dat is het begin van het houden aan alles wat Jezus zijn 
apostelen opdroeg te leren. Wat Jezus verder leerde, is echter geen op-
somming van geboden, zoals in de Wet. Jezus wees erop dat wat de men-
sen hoorden en deden, afweek van Gods bedoelingen. Hij vertelde hen 
wat die waren, zodat zij hun leven daarop konden afstemmen en Gods 
wil gingen doen. Jezus toonde in zijn leven wat dit inhoudt. Zijn leven is 
daarom het voorbeeld ter navolging. De apostelen volgden zijn voorbeeld, 
en vroegen hun medewerkers hetzelfde te doen: “Wees voor de gelovi-
gen een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, in geloof en 
zuiverheid” (1 Tim 4:12). De bedoeling van een voorbeeld is het na te 
doen of na te maken, dus hier dat de gelovigen op hun beurt dit voor-
beeld zouden volgen: “Volg mij na, broeders en zusters, en kijk naar hen 
die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben” (Flp 3:17). 

Niet heersen over anderen, maar hen vrijwillig dienen 

Toen Jezus’ leerlingen onderling ruzieden over wie van hen de belangrijk-
ste was, zei Jezus dat zij niet als wereldse machthebbers moesten willen 
heersen over anderen (Mat 20:25,26). De apostelen hebben later goed 
begrepen en in de praktijk gebracht, dat vrije zonen een vrije wil en keus, 
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met een eigen verantwoordelijkheid hebben. Zo schreef Paulus aan de 
gelovigen in Korinte, op wier geloofspraktijk heel wat was aan te merken: 
“wij willen niet over uw geloof heersen, maar juist bijdragen aan uw 
vreugde” (2 Kor 1:24). En Petrus deed een beroep op zijn mede-oudsten: 
“Hoed de kudde van God waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt, houd 
goed toezicht – niet gedwongen maar vrijwillig, zoals God dat wil, en niet 
om er zelf beter van te worden maar met belangeloze toewijding. Stel u 
niet heerszuchtig op tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd, maar 
geef het goede voorbeeld” (1 Pet 5:1-3). Hierin staan enkele belangrijke 
dingen: verantwoordelijkheid, vrijwilligheid, belangeloosheid, toewijding, 
voorbeeldigheid. En die gelden niet alleen voor oudsten, maar voor allen 
die Christus Jezus willen navolgen. 

Vrijheid, maar geen vrijblijvendheid 

Maar ook de apostelen gaven toch bevelen?, hoor ik u denken. Ja, zeker. 
Maar als we de brieven daarop nalezen, ziet u dat die meestal voortvloei-
den uit het goede toezicht dat zij moesten houden. Zij zagen en hoorden 
wat er in de gemeente gebeurde, het goede en het afwijkende. Er waren 
leden die zich niet hielden aan de hun geleerde waarheid, zoals dat de 
opstanding uit de doden noodzakelijk is; hielden zich niet aan de instel-
lingen van God en Jezus, zoals het huwelijk en het avondmaal; leefden 
niet volgens het voorschrift een heilig en rein leven te leiden omdat God 
heilig is; waren uit op hun eigenbelang; vonden dat zij belangrijker waren 
dan anderen, omdat zij ergens in ingewijd zouden zijn; en ga maar door. 

Ook werd de apostelen gevraagd hoe iets in praktijk gebracht moest wor-
den. Alles bij elkaar een lange lijst van dingen, waarover duidelijkheid 
noodzakelijk was voor het leven van het gelovige individu en in de ge-
meente. Het was de taak, en dus verantwoordelijkheid, van de apostelen, 
en hun medewerkers dat te doen. 

De term bevel geeft aan dat wat er wordt gezegd niet vrijblijvend is. Uw 
plaats in de gemeente, zelfs de toegang tot het eeuwige leven kan ervan 
afhankelijk zijn. En niet alleen dat van uzelf, maar ook dat van anderen. 
De bevelen zijn meestal niet nieuw, maar de opdracht het zo te doen als 
eerder is verteld en gedaan. Alles overeenkomstig de principes dat de 
apostelen de waarheid hebben verkondigd, en dat volgelingen van Chris-
tus gelijk zijn, elkaar behoren lief te hebben, en een heilig leven voor God 
behoren te leiden. In veel meer gevallen echter is te zien dat zij niets op-
leggen, maar een (dringend) beroep doen met de woorden “Laat dan” en 
“Laten wij dan”, zodat het goed mag gaan. In alle gevallen is er geen 
sprake van slaafse gehoorzaamheid aan geboden en verboden, maar 
van het van harte en bereidwillig doen van wat God en Zijn Zoon vragen. 
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3. Verbonden met Christus leven
A. Verbonden worden met Christus

Het oude verbond 

Onze Bijbel bestaat uit twee testamenten. Eigenlijk is verbond een betere 
weergave, en is er daarom sprake van het oude en het nieuwe verbond. 
We zagen al dat het oude verbond gesymboliseerd werd door de stenen 
tafels van de Wet. Maar het kenmerkende ervan is afstamming. Door in 
het verbondsvolk geboren te worden, behoorde je tot dat verbond. Zij die 
daartoe behoorden worden op verschillende plaatsen de ‘kinderen van 
Israel’ genoemd, al geven de meeste moderne vertalingen dat als ‘Israël’ 
weer. Maar zij waren de letterlijke afstammelingen van Israël, de naam 
die Jakob van de engel kreeg, toen hij uit Haran terugkeerde naar het 
land dat God Abraham, Isaäk en hemzelf beloofd had. Toen zij in Egypte 
sterk in aantal waren gegroeid, bevrijdde God hen met machtige hand, 
om met hen een verbond te sluiten bij de berg Horeb in de Sinaï. 

De eerste generatie van het volk had zich werkelijk verbonden aan de 
woorden van het verbond. Nadat Mozes het boek van het verbond voor-
gelezen had, zei het volk als één man: “Alles wat de HEER gezegd heeft 
zullen we ter harte nemen” (Ex 24:7). En zij namen ook de verplichting op 
zich om het aan hun kinderen door te geven. 

Maar los van die verplichting vroeg God een uiterlijk kenmerk dat men tot 
dat verbondsvolk behoorde: de besnijdenis. Als uiterlijk symbool van 
deelname aan Gods verbond met hen, werd iedere man besneden. Ste-
fanus sprak zelfs over “het verbond van de besnijdenis”. Geen onbesne-
dene kon tot God naderen in de tempel. Besnijdenis had vooral te maken 
met het wonen in een land met grenzen, met God in hun midden. Het 
land dat God beloofd had aan hun aartsvader Abraham. Als teken van die 
afstamming diende de besnijdenis. Jongens werden besneden op de 
achtste dag, zonder dat het hun keuze was. Gods beloften aan Abraham 
zouden mede door hen uitgewerkt worden, met of zonder hun instem-
ming. Iedereen binnen de grenzen van het land moest zich houden aan 
de termen van dat verbond, op straffe van de dood. Daarmee zouden ze 
ook als volk getuigen zijn van God in de wereld: “Zoals de HEER, mijn God, 
mij heeft opgedragen, leer ik u wetten en regels waarnaar u moet hande-
len in het land dat u in bezit zult nemen. Leef ze strikt na, dan toont u 
wijsheid en inzicht. Alle volken die dat zien en van deze wetten horen, 
zullen zeggen: Wat is dat grote volk wijs en verstandig!” (Deut 4:5,6). 
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Het nieuwe verbond 

In tegenstelling daarmee is het nieuwe verbond gesloten op andere voor-
waarden. Afkomst en het bewonen van een land zijn nu niet langer bepa-
lend. Toetreden tot het verbond gaat nu op basis van een vrije, bewuste 
keuze. Een keuze die is gebaseerd op geloof. Hierdoor komt iemand tot 
het besluit bij het nieuwe verbond te willen behoren. Hij of zij, van welk 
volk of waar ook op aarde, verbindt zich aan de woorden daarvan. 

Omdat het om geloof gaat, en niet het houden van voorschriften, is het 
nieuwe verbond automatisch bedoeld voor individuen. Geloof opleggen 
(in de betekenis die de Schrift aan geloof geeft) is per definitie onmoge-
lijk – zeker met het zwaard. Geloof is een rotsvast vertrouwen, dat een 
ieder zelf moet ontwikkelen. Maar zoals onder het oude verbond besne-
den zijn aangaf dat men opgenomen was in het verbondsvolk, zo is onder 
het nieuwe verbond de doop het moment van opname in dat verbonds-
volk. Daarom staan in Handelingen de steeds terugkerende woorden: “zij 
kwamen tot het geloof en lieten zich dopen”. Zonder doop behoorden zij 
niet tot het verbondsvolk. Maar zonder geloof is de doop niet mogelijk. 
Het verbond is een instelling van God, gebaseerd op geloof in Jezus, en 
dat geloof is de voorwaarde om toe te mogen treden tot het verbond. 

Helaas is in voorgaande eeuwen geprobeerd het verbond te veranderen, 
zodat ook afkomst bepalend werd. Dit werd gedaan door baby’s van gelo-
vigen te besprenkelen op een vergelijkbare leeftijd als bij de besnijdenis 
van jongens onder het oude verbond; en dat is vervolgens dopen ge-
noemd. Maar de Schrift vermeldt zoiets nergens. Sterker nog, de Schrift 
leert heel stellig dat de basis van het nieuwe verbond geloof is. Zich laten 
dopen is dus een persoonlijke keuze, op grond van het eigen geloof, en 
kan per definitie niet van toepassing zijn op een zuigeling. “Wie gelooft 
en zich laat dopen, zal behouden worden”, zei Jezus. En daarom ook het 
steeds terugkerende refrein in Handelingen: “zij kwamen tot geloof en 
lieten zich dopen”. 

Wat is dan de doop? 

Het Griekse werkwoord baptizo betekent het dompelen van iets, zoals 
men een kledingstuk in een verfbad doet, waarbij het geheel ondergaat 
in het kleurbad. Daarmee lijkt de doop een soort afwassing te zijn; en dat 
beeld wordt wel degelijk gebruikt. Maar er gaat een grotere symboliek 
achter schuil. In zijn brief aan de Romeinen zei Paulus: “Wij zijn dan met 
Hem [Jezus] begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus 
uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in 
een nieuw leven zouden wandelen” (Rom 6:4). 
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Nieuw leven in Christus 

Het afdalen in het water is dus een symbool van sterven. Het eigen “ik” 
sterft in een watermassa. Maar daar blijft het niet bij. Er staat een nieu-
we mens op uit dat water. In het begin, vertelt Genesis, was alles water; 
maar God greep in en het leven ontstond. Daartegenover werd de wereld, 
toen zij niet meer naar God luisterde, weer door water verzwolgen. De 
doop is dus een beeld van dood en opstanding, een symbolische vereni-
ging met Christus in zijn kruisdood en opstanding. Hij is werkelijk opge-
staan tot een nieuw leven, zonder menselijke beperkingen. Zo mag ook 
wie in Hem gelooft opstaan tot een nieuw leven “in Christus”. 

Nicodemus begreep niet wat Jezus bedoelde, toen Hij sprak over een we-
dergeboorte: “Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? Hij kan 
toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren 
worden?” (Joh 3:4). Nee, dat kan niet. Maar begrijpt u wèl wat met 
‘wedergeboren’ bedoeld wordt? De doop is geen bad waar u, iedere keer 
dat het fout gaat, in kunt gaan om uw zonde af te wassen. Het is een vrij-
willige keuze dit leven eenmaal (in de zin van: voor eens en voor altijd) af 
te leggen, om vervolgens op te staan tot dat nieuwe leven, waarin u kunt 
zeggen: “Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Chris-
tus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon 
van God” (Gal 2:19,20). In de doop kiest u voor een ‘vroegtijdige dood’; 
maar door genade staat u als nieuw mens op uit het watergraf. De dood 
is het gevolg van de zonde; maar door verbondenheid met Jezus wordt u 
bevrijd van de uiteindelijke straf voor de zonde: de eeuwige dood. 

De doop is op zich dus al een daad van geloof, een heel bewuste per-
soonlijke keuze, om toe te treden tot Gods verbondsvolk. Daarom is er 
iets essentieels veranderd. Er is verbondenheid met Christus ontstaan. 
Hoe meer het nieuwe leven “in Christus” in u werkelijkheid wordt, hoe 
meer het besef doordringt dat uw eigen “ik” niet meer telt. Immers dat is 
(symbolisch) ter dood gebracht. Zo kunt u verzoekingen beter bestrijden.  

De grootste menselijke verzoeking is trots. Nederigheid komt niet van-
zelf. Kinderen komen al op heel jonge leeftijd voor hun eigen belang op. 
“Ik” wordt een belangrijk woord. Maar als u het werkelijk meent, als u bij 
uw doop zegt: “mijn ik leeft niet meer”, en u brengt dat echt in de prak-
tijk, dan zult u zien dat hoe meer en consequenter u dit doet, hoe minder 
vatbaar u bent voor menselijke trots. Uiterlijk kent u na uw doop nog 
steeds de beperkingen van de oude mens, maar in geloof en met Gods 
kracht kunt u tonen dat u innerlijk werkelijk veranderd bent, dat u echt 
wilt dat Christus in u leeft, door Hem te tonen in uw handel en wandel
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3. Verbonden met Christus leven
B. De gezindheid van Christus

Door Christus’ offer gereinigd

Paulus schreef in zijn brief aan de Kolossenzen: “Eerst was u van Hem 
[Christus] vervreemd en was u Hem, in al het kwaad dat u deed, vijandig 
gezind; maar nu heeft Hij u, door de dood van Zijn aardse/vleselijke li-
chaam, met zich verzoend om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te 
brengen” (Kol 1:21,22; extra leestekens J.K.D.). Betekent dit nu dat wie 
tot geloof komt door die ene daad van Christus, heilig, zuiver en onberis-
pelijk wordt? Ja, mits. 

U wordt door zijn offer gereinigd, wanneer u zich in geloof en berouw met 
Hem verenigt in de doop. Dit is Gods voorziening, waardoor Hij u vergeeft 
en in een nieuwe toestand ten opzichte van Hem brengt. Die kan echter 
alleen voortduren als u zo leeft dat u heilig, zuiver en onberispelijk blijft. 
Anders raakt u weer vervreemd van Christus, komt u weer als vijand te-
genover God te staan; en dan heeft uw verzoening geen zin gehad, en 
heeft Christus al dat lijden voor u dus tevergeefs ondergaan. 

Zuiver en onberispelijk blijven 

Zuiver en onberispelijk blijven, blijkt echter in de praktijk niet zo gemak-
kelijk te zijn. U houdt hetzelfde lichaam als vóór uw doop, en leeft nog in 
dezelfde wereld als voorheen. Maar Christus weet dit, en Hij wil u helpen 
het leven te leiden zoals God dat van hen, die Hij heeft aangenomen als 
Zijn kinderen, vraagt: “Hij is het ook, die u tot het einde toe de zekerheid 
geeft dat u geen blaam zal treffen op de dag van onze Heer Jezus Chris-
tus. God, door wie u geroepen bent om één te zijn met Zijn Zoon Jezus 
Christus, onze Heer, is trouw” (1 Kor 1:8,9). 

U kunt ook hier echter niet passief staan, als een etalagepop die een kle-
dingstuk omgehangen krijgt, en de etaleur moet sjorren en trekken om 
het om die starre ledematen te krijgen. Die pop kan hij niet vragen mee 
te werken. Christus kan dat u wel vragen. En u moet echt meewerken, 
want de voorwaarde is dat u gehoor geeft aan de oproep één te zijn met 
Hem. Deze eenheid ontstaat door uw doop, en blijft bestaan zolang u in 
nauwe verbondenheid met Hem leeft, elke dag weer. Paulus schreef over 
wat u daarvoor nodig heeft, en welk nut u dat zal brengen: “Ik bid dat uw 
liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onder-
scheiden waar het op aan komt. Dan zult u op de dag van Christus onbe-
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rispelijk zijn, vol van de vruchten van de gerechtigheid, die u dankt aan 
Jezus Christus, tot lof en eer van God” (Flp 1:9-11). 

Onderscheid maken tussen goed en kwaad 

Adam en Eva lieten zich verleiden door hun verlangen zelf te willen bepa-
len wat goed en kwaad is. Tot hun schaamte en smart moesten zij erken-
nen, dat dit hen niet dichterbij het God gelijk zijn bracht, maar juist ver 
daar vandaan. Zonder Hem zijn wij mensen helemaal niet in staat onder-
scheid te maken tussen goed en kwaad; dat toont het leven van allen die 
uit Adam en later – na de zondvloed – uit de zonen van Noach werden 
geboren. Jezus Christus liet zien dat wij mensen dat alleen kunnen als wij 
ons door God laten leiden. In het volgende hoofdstuk komen wij hier op 
terug. Waar het nu om gaat, is dat Hij heeft laten zien wat een heilig, zui-
ver en onberispelijk leven is. Als Hij dat leven niet had geleefd, had Hij 
niet het Lam zonder smet of gebrek (1 Pet 1:19) kunnen zijn, dat als of-
fer gebracht moest worden om u en mij voor altijd met God te verzoenen. 
Het leven van de echte volgeling van Christus toont hiermee een over-
eenkomst, want Paulus vroeg, “met een beroep op Gods barmhartighe-
den … uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in Zijn dienst 
te stellen, want dat is uw redelijke eredienst” (Rom 12:1 NBV + NBG’51). 

God het beste van onszelf geven 

Om dit te kunnen en willen heeft u een bepaalde gezindheid nodig: de 
bereidheid God het beste te geven dat u heeft – van uw leven, van uw 
tijd, van uw bezit. Die gezindheid staat haaks op wat u als mens van na-
ture bedenkt en nastreeft, omdat “de gezindheid van het vlees vijand-
schap is tegen God” (Rom 8:6,7), maar zal daar steeds meer de plaats 
van moeten innemen. 

In de tijd na de terugkeer uit ballingschap in Babel en Perzië bracht het 
volk God weer offers. Zij meenden hiermee te voldoen aan Gods wil, en 
waren daarom nogal verontwaardigd toen de profeet Maleachi hen erop 
wees dat hun offers God niet welgevallig, dus voor Hem niet aanvaard-
baar waren. Zij brachten namelijk geen gezonde dieren zonder gebrek, 
maar wat wij tegenwoordig noemen in het economisch verkeer waardelo-
ze dieren. En hij vroeg hen wat hun landvoogd zou doen, als zij hem bij 
de belastingafdracht zulke dieren zouden brengen. 

Hierin zit een les voor wie zich als levend, heilig en God welgevallig offer 
in Gods dienst wil stellen. Christus heeft zijn hele leven, ja Zichzelf gege-
ven in de dienst van zijn Vader om de mensheid te redden. Kunt u dan bij 
Hem aankomen met de rafelrandjes van uw leven, en de restjes van uw 
bezit? Zou u dan daarmee niet aangeven dat het leven in de wereld voor 
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u belangrijker is? Dat u voor het geloof nog ergens een klein hoekje heeft 
ingeruimd, maar het niet echt deel uitmaakt van uw leven? Dan kunt u 
toch niet werkelijk denken Hem welgevallig te zullen zijn? 

Jezus vroeg zijn volgelingen zichzelf te verloochenen, geheel weg te cijfe-
ren ten behoeve van de voortgang van Gods werk, van het behoud van 
andere mensen; zoals Hij deed door Zich te laten kruisigen ten behoeve 
van anderen: zijn vrienden, maar ook zijn vijanden en mensen die Hij he-
lemaal niet kende. Zelfverloochening is het offer dat Hij van zijn volgelin-
gen vraagt. Paulus moest helaas constateren dat bij velen de eenheid en 
vereenzelviging met Christus ver te zoeken is: “Velen leven als vijand van 
het kruis van Christus en gaan hun ondergang tegemoet. Hun god is hun 
buik, hun eer is schaamteloosheid en hun aandacht is alleen gericht op 
aardse zaken” (Flp 3:18,19). 

Eén van zin zijn met geloofsgenoten 

In deze brief aan de Filippenzen schreef Paulus meermaals dat gelovigen 
eensgezind moeten zijn. Dat wil zeggen dezelfde gezindheid hebben, één 
van zin zijn, hetzelfde denken en hetzelfde streven hebben. Dat vind je in 
een echte vriendschap: je hoeft elkaar maar aan te kijken en je weet dat 
je er hetzelfde over denkt; je hebt belangstelling in en voor elkaar, je doet 
alles voor elkaar en hebt alles voor elkaar over, je deelt alles met elkaar: 
blijdschap en verdriet, je bent elkaars gelijken en streeft dezelfde doelen 
na etc. Zulke bijzondere vriendschappen vinden we in de Bijbel tussen 
God en Abraham, David en Jonathan, Jezus en zijn Vader in de hemel. 

De gezindheid van Christus 

Op welke en wiens gezindheid stemt u uw geloofsleven af? Op de avond 
voor zijn kruisdood sprak Jezus met de elf overgebleven leerlingen over 
hun nieuwe relatie met Hem en met elkaar: “Er is geen grotere liefde dan 
je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je 
doet wat Ik zeg … vrienden noem ik jullie, omdat Ik alles wat Ik van de 
Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb” (Joh 15:13-15). Abra-
ham was de enige mens van wie God zei dat hij Zijn vriend was (Jak 
2:23). Maar als God mensen met hetzelfde geloof als Abraham vrij-
spreekt van zonde, en laat delen in wat Hij hem beloofde, dan wil God 
hen ook Zijn vrienden noemen. En omdat Jezus eensgezind is met zijn 
Vader, doet Hij hetzelfde. Wat een unieke relatie tussen de volmaakt 
rechtvaardige Mens en onrechtvaardige mensen! Wie zou die willen mis-
sen, of op het spel willen zetten? Paulus spoort u aan: “Laat die gezind-
heid bij u zijn, die ook in Christus Jezus was” (Flp 2:5 NBG’51). Hierin zit 
een dubbele laag: eensgezindheid met Christus, en van daaruit met al 



 213

uw medegelovigen. Als die er is, is er ook geen verdeeldheid in de ge-
meente! ‘Maar is dat niet een te ideale voorstelling?’ zult u misschien 
denken. Laten we hier daarom nog even wat dieper op ingaan. 

Bedacht op het belang van anderen 

We zullen het eens zijn als ik zeg dat als alle mensen een vredelievende 
gezindheid hebben, er geen oorlog komt. Maar zo gaf Paulus aan dat de 
eenheid en vrede in de gemeente blijft bestaan, als allen dezelfde ge-
zindheid hebben: “in gelijke liefde, één van ziel, één van zin; ver van alle 
partijschap of ijdel eerbejag, integendeel, in ootmoedigheid ieder de an-
der uitnemender te achten dan zichzelf; terwijl niet een ieder bedacht is 
op zijn eigen belang, maar ook [juist] op het belang van de anderen (Flp 
2:2-4 Prof Brouwer). Ja, dat staat in de Griekse grondtekst! Dus niet, zo-
als in de NBG’51 en andere vertalingen niet alleen op zijn eigen belang, 
maar ook op het belang van anderen, maar niet op eigen belang, maar 
juist op het belang van anderen! En is dat niet het moeilijkste wat er is? 
Wij mensen zijn van nature op onszelf gericht, egoïstisch, zelfzuchtig. Eer-
lijk zullen we alles delen, ik een beetje meer en belangrijker dan jij. Kunt 
u het opbrengen de ander meer te geven dan u zelf ontvangt en belang-
rijker te vinden dan uzelf? Of vraagt God hier echt teveel van u? Maar Hij 
is toch niet zo irreëel dat Hij meer van u vraagt dan u aankunt? Kijk eens 
naar Jezus: “Hij nam de gestalte aan van een slaaf, dienstknecht … hij 
heeft zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood” (Flp 
2:7,8). De geringste dienaar willen zijn, die gehoorzaam doet wat zijn of 
haar Heer vraagt, is de sleutel tot het aankunnen wat God vraagt. 

Dienaar willen zijn 

Jezus zei tegen zijn discipelen, toen zij dit nog niet toepasten omdat zij 
elkaar niet als dienaren en elkaars gelijken zagen: “Wie van jullie de be-
langrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de 
eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn – zoals de Mensenzoon niet 
gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te 
geven als losgeld voor velen” (Mat 20:26-28). Wie dient, wordt geacht te 
werken in het belang van anderen. En er ontstaan problemen bij onge-
hoorzaamheid aan wat Jezus vraagt. Paulus ging daarom verder: “Doe 
alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, 
onberispelijke kinderen van God, te midden van een verdorven en ont-
aarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel” (Flp 
2:14,15).
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3. Verbonden met Christus leven
C. In Christus zijn

Het vlees en de geest 

In zijn brief aan de Romeinen schreef Paulus over de tegenstelling tus-
sen wat hij noemde “het vlees” en “de geest”. Dit zijn twee beelden die 
hun oorsprong hebben in de eerste hoofdstukken van Genesis, en die in 
de gehele Schrift terug te vinden zijn. Helaas verliest de NBV deze beeld-
spraak, omdat de uitdrukkingen steeds anders vertaald zijn, en meestal 
alleen wordt weergegeven wat Paulus bedoelde zonder het oorspronkelij-
ke beeld vast te houden. Daardoor bemerkt u deze tegenstelling niet zo 
gemakkelijk – een tegenstelling die Paulus bewust als beeld creëerde. 

Het woord ‘vlees’ wordt voor het eerst gebruikt bij de schepping, als een 
beschrijving van Adam zelf. Toen God een rib van Adam nam om Eva te 
scheppen, zei Adam, toen hij wakker werd: “Dit is nu eindelijk been van 
mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal ‘mannin’ heten, omdat 
zij uit de man genomen is” (Gen 2:23 NBG’51). Het woord ‘vlees’ krijgt 
dan ook de betekenis van mijzelf, mijn eigen ‘ik’. De NBV vertaalt dit dan 
ook in de woorden van Paulus als “de menselijke natuur”. 

Het woord ‘geest’ wordt ook gebruikt in Genesis, maar dan moeten we 
wel beseffen dat er zowel in het Hebreeuws als het Grieks geen apart 
woord is voor geest. Het is het woord voor een luchtbeweging, zoals wind 
of adem. Een luchtbeweging is een kracht die je bemerkt maar niet kunt 
zien. Je kunt wel de gevolgen zien. Het is aan de vertalers het als wind, 
adem of geest weer te geven. Als er God of heilig voor staat, is de keuze 
uiteraard snel gemaakt. Daarom zien we dit woord al als er gesproken 
wordt van Gods levensadem, die de mens tot leven wekt, en “de geest 
geven” als zij sterven. 

Terugkerend naar de brief aan de Romeinen, zien we dat Paulus de te-
genstelling liet zien tussen “het vlees” – waarmee het typisch menselijke 
‘ik’ wordt bedoeld, de mens die steeds vanuit zijn eigen belang handelt – 
en “de geest”, als de nieuwe mens die handelt naar Gods wil: “Want zij, 
die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij, die 
naar de Geest zijn, hebben de gezindheid van de Geest” (Rom 8:5 NBG-
51). Daar liet hij meteen op volgen: “Want de gezindheid van het vlees is 
de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede” (vs. 6). Ver-
volgens toonde hij dat de gezindheid van de Geest dezelfde is als de ge-
zindheid van Christus. Het gaat te ver om hier een volledige uitleg van 
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het betoog van Paulus te geven, maar het contrast dat hij beschreef is 
hopelijk wel helder. 

Bewuste en doelgerichte keuzes 

Het is echter essentieel om te beseffen dat Paulus dit niet omschreef als 
iets wat je aan komt waaien, of dat je vanzelf overkomt. De doop brengt 
dit blijkbaar niet vanzelf teweeg. Hij beschreef het als een bewuste keu-
ze, waarbij het uiteindelijk uitkomt op aanname of verwerping. Maar hoe 
maakt u dan die keuze in de praktijk? Ik hoor mensen wel eens zeggen 
“je moet Christus in je hart sluiten”. En ik moet bekennen dat dit me ei-
genlijk niets zegt, en ik me er niets bij kan voorstellen. Voor mij is de 
vraag dan hoe ik er wel iets concreets van maak. 

Om die vraag te beantwoorden, gaan we eerst naar een ander vers in 
deze brief: “U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar verande-
ren door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van 
u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is” (Rom 12:2 NBV). Ook 
hier verwachtte Paulus blijkbaar dat Christus’ volgelingen zich aanpas-
sen. ‘U moet veranderen door uw gezindheid te vernieuwen’ vraagt een 
bewuste handeling. Het is blijkbaar niet zo dat het vanzelf goed komt. 

Het voorbeeld van Christus eigen maken 

Nu wil ik enkele concepten die we bekeken hebben, samenbrengen. We 
zagen hoe de doop een nieuw begin is. Niet zo maar met een schone lei 
beginnen, maar werkelijk zeggen: “niet ik leef, maar Christus leeft in mij”, 
en dus een veranderd mens zijn. 

Dat nieuwe begin moet gepaard gaan met een vernieuwde gezindheid, 
en wel de gezindheid van Christus. Waar het dus om gaat is dat u zich 
met Christus vereenzelvigt, en niet langer met uw eigen ik. Als Christus in 
u leeft, dan moet u de wereld leren zien met de ogen van Christus, leren 
spreken zoals Hij sprak, leren dienen zoals Christus diende, de nederig-
heid tonen die Hij uitstraalde, met ontferming bewogen worden zoals 
Christus dat werd, en het vertrouwen op God hebben dat Hij toonde. 

Er is in het Nederlands een uitdrukking ‘Waar je mee omgaat wordt je 
mee besmet’, en dat geldt zowel in positieve als in negatieve zin. Dat be-
tekent concreet dat als u een besluit moet nemen, u bewust stil zou moe-
ten staan bij de vraag: “Wat zou Christus besloten hebben”, om dat ver-
volgens dan ook zo te doen. Dan wordt u werkelijk door Christus geleid. 
Dat betekent vanzelfsprekend de nadruk op de omgang met Christus, 
zoals lezen wat Hij deed en daarover nadenken; zijn voorbeeld moet 
overheersen, en niet het voorbeeld van ongelovigen. 
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Maar als het alleen van uw streven afhankelijk was, dan zou het toch niet 
goed lukken. Als u echter naar voorbeelden in de Schrift kijkt, ziet u op 
een gegeven moment een patroon: dat God en Jezus van u de eerste 
stap verwachten, dat zij u vervolgens te hulp komen zodat u een stapje 
verder komt, en dan u weer aan bod bent om een stapje te zetten. Dat is, 
bijvoorbeeld, te zien bij Abraham: zijn geloof werd opgebouwd met een 
stapje vooruit en soms een achteruit, maar er was een stijgende lijn. Uit-
eindelijk werd hij door geloof gerechtvaardigd. Daniël toonde hetzelfde. 
Zijn boek begint met zijn keuze niet te eten wat voor de koning was be-
reid; en dat niet zonder risico voor hemzelf. Zijn geloof werd beloond: 
God ondersteunde hem, en hij werd een voorbeeld van vertrouwen. Maar 
ook toen hij tot de koning zei dat God de droom uit kon leggen, deed hij 
dit zonder te weten of God het hem daadwerkelijk zou openbaren. Als hij 
niet met een antwoord kwam, zou het zeker zijn dood betekend hebben. 
Hij vertrouwde er echter op dat God hem zou helpen. 

Zo werkt het ook met het nadoen van het voorbeeld van Christus. U toont 
de bereidheid, laat zien dat u het probeert, en waar u tekort schiet krijgt 
u hulp. Dat betekent per definitie dat u niet achterover kunt gaan leunen, 
in de verwachting dat het vanzelf gaat, maar er op vertrouwt dat uw po-
gingen ondersteund worden. Alleen op die manier gaat u steeds meer op 
de Heer te lijken. Eerst met hele bewuste stappen; en als u iets onbe-
wust doet merkt u dat het mis gaat. Maar langzaam aan maakt u vorde-
ringen, en reageert u ook op de juiste manier als u geen tijd heeft om 
over iets na te denken. Op die manier groeit u naar een vernieuwd den-
ken, groeit u zelfs naar volmaaktheid, zij het niet uit eigen kracht. 

Dat is ook de reden dat Paulus zijn lezers steeds het voorbeeld van Jezus 
voorhield, met de waarschuwing het voorbeeld van de wereld te vermij-
den: “Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief 
te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Chris-
tus … Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem: ga niet langer de weg 
van de heidenen met hun loze denkbeelden.” (Efez 4:15,17 NBV). 

Het klinkt misschien tegenstrijdig: u wordt niet rechtvaardig door wat u 
doet, en tegelijk moet u tonen dat u uw Heer in de hemel dient. Sommi-
gen proberen hiermee ook aan te tonen dat er een tegenstelling is tus-
sen wat Paulus en Jakobus schreven. Maar beiden blijken dezelfde bood-
schap te verkondigen, als u de moeite neemt hun woorden in hun ver-
band te begrijpen. Zoals Paulus terecht opmerkte, wordt u niet gerecht-
vaardigd uit werken. Daarmee bestreed hij de houding van een aantal 
Joodse bekeerlingen, dat de niet-Joden de Wet zouden moeten houden 
om daardoor rechtvaardigheid te bereiken. 
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Met de Wet was niets mis, maar iedereen (op Christus na) overtrad de 
Wet. Dus op eigen kracht redt u het niet. Maar God vraagt u te laten zien 
hoe u graag had willen zijn. Uw geloof en vertrouwen moet blijken uit uw 
dagelijks handelen, en niet alleen maar uit de woorden ‘ik geloof’. En op 
die manier draagt u vrucht, om een Bijbels beeld te gebruiken. Ofwel het 
zijn de vruchten van een werelds denken, van het vlees, ofwel het is de 
vrucht van de Geest. Paulus schreef in dit verband: “Het is bekend wat 
onze eigen wil allemaal teweegbrengt [de werken van het vlees – NBG-
51]: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijand-
schap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, af-
gunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik her-
haal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen 
overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. (Gal 
5:19-21); en daartegenover: “de vrucht van de Geest is liefde, vreugde 
en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid 
en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.” (vzn 22,23). 

Het zijn niet verschillende vruchten, waarvan u er misschien eentje voort-
brengt, maar één vrucht die uit verschillende delen bestaat. Maar het 
essentiële is ook, dat dit geen vrucht is die u zelf voort kunt brengen, 
maar een vrucht die u samen met, en met hulp van Christus Jezus voort-
brengt. Hij beeldde zijn volgelingen af als de ranken aan de wijnstok die 
Hijzelf is. Daarom ging Paulus in deze brief aan de Galaten verder met: 
“Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle harts-
tocht en begeerte aan het kruis geslagen” (vs. 24). En daar liet hij dan 
direct op volgen: “Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de 
richting volgen die de Geest ons wijst” (Gal 5:25). 

Daar gaat het blijkbaar om, de Geest die u leidt, en tegelijk uw eigen keu-
ze om zelf in die richting te gaan, om u volledig in te zetten om Christus 
te volgen. Het is een wonderlijke samenwerking tussen uw Heer en uw 
eigen vrije wil, waarbij u vraagt of de goede Herder u wil leiden. Dat is wat 
het werkelijk betekent om verbonden te zijn met Christus, in een levende 
relatie die zich van dag tot dag verder ontwikkelt als de relatie steeds 
hechter wordt.
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3. Verbonden met Christus leven
D. Geloof door liefde werkende

Geloof bestaat niet zonder daden naar Gods wil 

Jakobus legde uit dat het geloof dood is als het zich niet daadwerkelijk 
bewijst (2:17). Hij daagde de lezers van zijn brief zelfs uit aan te tonen 
dat je kunt geloven zonder daden (vers 18). Hijzelf vond het bewijs van 
wat hij zei in Abraham: “U ziet hoe geloof en handelen daar hand in hand 
gaan en hoe het geloof vervolmaakt wordt door daden” (vs. 22). En hij 
concludeerde daarom tenslotte “Zoals het lichaam dood is zonder de 
ziel, zo is ook het geloof zonder daden dood” (vs. 26). 

Nu hoor ik vaak dat als we maar ons best doen zo goed mogelijk te le-
ven, we naar de hemel gaan. Volgens zulke sprekers mogen u en ik dus 
kennelijk zelf vaststellen wat goed is. Sommigen zeggen zelfs dat niets 
fout is, en dus alles eigenlijk goed. En als er al eisen zouden zijn, ligt de 
lat niet zo hoog. Dat blijkt heel duidelijk bij ‘kerkelijke’ begrafenissen; 
want dan wordt vrijwel altijd gezegd dat de overledene bij God is. Maar 
hoe weet de spreker dat? Ligt dat oordeel dan bij mensen? God is toch 
de Rechter over allen? Ja (Heb 12:23), en Hij heeft het oordeel toever-
trouwd aan Zijn Zoon. Het zal pas uitgesproken worden bij zijn komst uit 
de hemel; niet eerder –  Dus ook niet al bij het sterven. Hierbij gelden 
Goddelijke en geen menselijke maatstaven. 

Dit houdt in dat God niet aan u en mij overlaat wat wij allemaal doen, ook 
al bedoelen wij het misschien goed. De schepping van mensen is Gods 
plan; en wij mensen hebben collectief Zijn werk verknoeid door onze da-
den. Hij heeft de manier bepaald die ons uit onze uitzichtloze positie van 
zonde en dood redt, en Zijn kinderen gevraagd hierin mee te werken. Ons 
dagelijks werk doen wij zoals dit in protocollen e.d. is vastgelegd. In zeke-
re zin is dat ook zo in de dienst van God. 

We zagen in het vorige hoofdstuk dat Christus woont in zijn volgelingen, 
de kinderen van God. Hij is de Geest die in hen werkt. Omdat Jezus naar 
de hemel is gegaan, is Hij niet meer op aarde als voorheen. Maar Hij ver-
volgde zijn werk door de monden en handen van de apostelen. Door de 
aanwezigheid van Jezus in de Geest zagen zij in, wat zij voor de voort-
gang van het predikingswerk – en dus de redding van andere mensen – 
moesten doen. Het was hun verantwoordelijkheid dat zo te doen als de 
Heer hen vroeg en had voorgedaan, wijzend op de reddende kracht van 
God in de levende Heer en de noodzaak van geloof. 
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Het eeuwige leven in willen gaan vraagt inspanning 

Paulus verzekerde, met het oog op de redding van zondaars: “God is het 
die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt” (Flp 2:13). 
Maar omdat mensen niet Gods marionetten zijn, vroeg hij tegelijkertijd: 
“Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor 
God” (vs. 12). Jezus vroeg ieder mens zich in te spannen voor het eeuwi-
ge leven: “Strijd om in te gaan door de enge [smalle] poort” (Luc 13:24 
NBG’51). De zonde ligt altijd op de loer en voor allen geldt Gods Woord 
tot Kaïn: “Als u niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de 
deur, wiens begeerte naar u uitgaat, maar over wie u moet heer-
sen” (Gen 4:7 NBG’51). De schrijver van de brief aan de Hebreeën zei 
het heel sterk, herinnerend aan Jezus’ tweestrijd in Getsémane: “U hebt 
nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de 
zonde” (Heb 12:4 NBG’51). 

Maar ook in het werk voor de Heer zijn er vele teleurstellingen en aan-
vechtingen, die dienaars van Christus op de gedachte kunnen brengen 
het bijltje er bij neer te gooien; het vlees is immers zwak. Paulus riep Ti-
moteüs daarom op: “Strijd de goede strijd van het geloof, grijp het eeuwi-
ge leven, waartoe u geroepen bent …” (1 Tim 6:12). En ondanks dat hij 
apostel en leraar was, moest Paulus zelf ook dagelijks strijden: “Niet dat 
ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop 
eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen 
heeft” (Flp 3:12). Dit in verband met de hem opgedragen taak Gods red-
dende boodschap te verkondigen. En omdat de gemeente een eenheid 
is, geldt “uw redding” voor zowel de dienaar als degene die hij onderwijst. 

De goddelijke wet van de liefde 

Niet handelen naar Gods wil hoeft dus niet altijd flagrante zonde als 
moord te zijn. Zelfs “als iemand weet goed te doen en het niet doet, is 
het hem tot zonde” (Jak 4:17). Waarom? Omdat alleen wie voldoet aan 
het koninklijk gebod: “Heb uw naaste lief als uzelf” juist handelt (Jak 
2:8). Dit is inherent aan kind van God zijn. God kenmerkt Zich door liefde. 
Zijn genade en barmhartigheid, trouw en geduld komen voort uit Zijn lief-
de. God is liefde, zoals Johannes zei; en dus kunnen alleen zij die net als 
Hij liefde zijn, Gods kinderen zijn. De liefde is de basis van de gehele 
Wet. Toen er eens een schriftgeleerde bij Jezus kwam met de vraag: “Wat 
is van alle geboden het belangrijkste gebod?” antwoordde Hij: “Het voor-
naamste is: ‘Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de 
Heer, uw God, lief met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel 
uw kracht’ Het op één na belangrijkste is dit: ‘Heb uw naaste lief als 
uzelf’. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze” (Mar 12:29-31). 
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Dit is geen nieuwe uitleg of vervanging van de Wet. Het is de Wet, zoals 
Mozes al had gezegd (Lev 19:18; Deut 6:4). Volgens Matteüs voegde Je-
zus er daarom aan toe: “Deze twee geboden zijn de grondslag van alles 
wat er in de Wet en de Profeten staat”. De schriftgeleerde beaamde dan 
ook wat Jezus zei, en concludeerde dat de liefde voor God en de naaste 
zelfs belangrijker was dan het brengen van offers (Mar 12:32,33; Mat 
22:40). Waarom? Omdat offers werden gebracht om de zonde; en wie 
niet zondigt tegen God en mensen, hoefde dus geen offers te brengen. 

Toen Paulus geconfronteerd werd met mensen in de gemeente die ble-
ven zondigen en anderen die vonden dat de regels van de Wet moesten 
worden nageleefd, zei hij in het verlengde hiervan: “Wie de ander lief-
heeft, heeft de gehele wet vervuld. Want: ‘Pleeg geen overspel, pleeg 
geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is’ – de-
ze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: 
‘Heb uw naast lief als uzelf.’ De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, 
dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde” (Rom 13:8-10; Gal 5:14). 
Kortom: wie de geest, gezindheid van Christus heeft, heeft geen wetten 
en regels nodig. Want wet of geen wet: die mens komt niet eens op de 
gedachte de naaste te benadelen. Dat is ook de strekking van wat Jezus 
in de Bergrede leerde. Bijvoorbeeld: “Jullie hebben gehoord dat gezegd 
werd: ‘Pleeg geen overspel.’ En Ik zeg zelfs: iedereen die naar een vrouw 
kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar ge-
pleegd” (Mat 5:27,28). 

De levensopdracht voor Christus’ volgelingen is het goede te zoeken voor 
de naaste, gedreven door Diens liefde voor God en mensen: “Belangrijk 
is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht ver-
leent” (Gal 5:6). Daarom benadrukte Jezus, toen zijn twaalf leerlingen 
niet nederig wilden zijn en onenigheid hadden over hun positie in het Ko-
ninkrijk, dat zij elkaar lief moesten hebben. Dan zou de een zich niet 
meer voelen dan de ander, en zou er geen afgunst en onenigheid zijn: 
“Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad. Er 
is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden” (Joh 
15:12,13). Jezus deed dit letterlijk, Zijn leerlingen moesten ten minste 
hun leven inzetten om anderen te redden van de eeuwige dood. 

In het bekende hoofdstuk 13 van de eerste brief aan de Korintiërs be-
schreef Paulus wat de liefde wel en niet is, aan de hand van voorbeelden 
van hoe iemand is en leeft: “De liefde is geduldig en vol goedheid. De 
liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaam-
heid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en 
rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar 
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vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles 
hoopt ze, in alles volhardt ze” (1 Kor 13:4-7). 

Paulus stelde het zo voor, dat u de eigenschappen van God en Christus 
moet aandoen, als waren het kledingstukken. En dit laat zien dat u inder-
daad geen paspop bent, maar een levend mens die meewerkt aan wat 
God wil dat u bent: “Doe dan aan, als door God uitverkoren heiligen en 
geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid 
en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar … gelijk ook de HERE u ver-
geven heeft, doe u ook evenzo. En doe bij dit alles de liefde aan, als de 
band van de volmaaktheid” (Kol 3:12-14 NBG’51). 
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4. Leven in verwachting en hoop
A. Reikhalzend uitzien naar de komst van Christus 

Laat uw Koninkrijk komen 

In de evangeliën wordt enkele keren verteld dat Jezus in gebed met zijn 
Vader sprak. Soms deed Hij dat hele nachten, wat zijn discipelen uiter-
aard des te meer opviel. Toen Jezus weer lange tijd in gebed was ge-
weest, kwamen zij – toen Hij zijn gebed beëindigd had – naar Hem toe 
met het verzoek: “Heer, leer ons bidden”. Wat dan volgt is een soort mo-
delgebed, dat bij ons bekend staat als het ‘onze Vader’ (Mat 6:9-13). Er 
zit een logische opbouw in, zoals ieder Bijbels commentaar hierop aan-
geeft. Wat Jezus in de eerste zin noemde is: “Vader, laat uw naam gehei-
ligd worden en laat uw koninkrijk komen”. Het eerste gedeelte van deze 
zin is zeker ook een studie waard, maar is niet helemaal het onderwerp 
van dit hoofdstuk. Het tweede gedeelte is een bede dat Gods Koninkrijk 
spoedig mag komen. Het is een uitgesproken wens voor de vervulling van 
de vele beloften uit het Oude Testament, waar zo velen in Israël toen 
naar uitzagen. Het is daarom wat ironisch dat velen dit gebed in samen-
komsten hardop meebidden, zonder diezelfde verwachting van een ko-
mend Koninkrijk op aarde te hebben. Pas na deze bede komt de vraag, 
of God wil voorzien in wat wij onze eerste levensbehoeften noemen. 

Wanneer en hoe zal het Koninkrijk op aarde komen? 

Later, toen de discipelen veel meer tijd met Jezus hadden doorgebracht, 
en nadat zij ook alle gebeurtenissen rond de kruisiging en opstanding 
hadden meegemaakt, besteedde Jezus veertig dagen om hen volledig te 
laten begrijpen wat de Schriften over de Messias hadden voorzegd, en 
waarom zijn leven zo essentieel is in Gods plan. Daarna begrepen zij 
goed waarom Jezus moest lijden, sterven en opstaan. Maar kort voordat 
Hij afscheid van hen nam, gaf Hij hen antwoord op wat hun allerlaatste 
vraag lijkt te zijn, vlak voor zijn hemelvaart: “Heer, gaat u dan binnen af-
zienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?” (Hand 1:6). Daar 
zagen zij op dat moment, met hun toegenomen begrip, het meest naar 
uit. Veel Joden hadden een rotsvast geloof in dat toekomstige koning-
schap, en in de evangeliën zien we hun wens om Jezus tot Koning uit te 
roepen. Dat geloof berustte op beloften die God gedaan had – aan Abra-
ham, aan David – en op vele uitspraken in profetieën. Het gemeenschap-
pelijke in al die beloften is, dat uiteindelijk een zoon van David voor eeu-
wig op de troon in Jeruzalem zou regeren. 
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Uiteraard heeft de komst van Jezus die beloften niet tenietgedaan. Hoog-
uit heeft die er een vollediger invulling aan gegeven. Jezus’ discipelen 
begrepen na Jezus’ uitleg, dat de woorden uit de hemel, uitgesproken bij 
zowel zijn doop als bij zijn verheerlijking op de berg, een combinatie wa-
ren van een profetie over de lijdende Knecht en een Psalm over de Mes-
siaanse Koning. Voor het eerst begrepen zij dat die beide in één Persoon 
verenigd zijn. Naast een herhaalde boodschap dat de Mensenzoon 
moest lijden en terechtgesteld worden, had Jezus in vele gelijkenissen 
gezinspeeld op de verwezenlijking van deze beloften: 

 Gelovigen worden voorgesteld als vijf dwaze en vijf wijze maagden 
die op de bruidegom wachten, met de waarschuwing klaar te zijn 
als hij ineens komt (Mat 25:1). 

 De oorspronkelijke genodigden van een koning, die voor zijn zoon 
een bruiloftsmaaltijd organiseert, gaan niet in op die uitnodiging, 
waarna de uitnodiging overgaat op anderen, met een slechte af-
loop voor iemand zonder bruiloftskleding (Mat 22:2). 

 Discipelen zijn als slaven, die een aantal ponden of talenten krij-
gen om handel mee te drijven terwijl hun heer weg is. Het zijn twee 
verschillende gelijkenissen met verschillende lessen. Maar tot de 
discipelen zegt Hij: “Drijf handel totdat ik terugkom” (Luc 19:31). 

Uiteraard zijn het gelijkenissen, beelden uit het dagelijks leven; maar 
vaak met een verrassende wending om er lessen mee over te brengen. 
Naast het vooruitzicht op het Koninkrijk, tonen ze vaak een beeld van 
trouwe dienaren, die uitzien naar de terugkeer van hun Heer: “Sta klaar, 
doe je gordel om en houd de lampen brandend, en wees als knechten 
die hun heer opwachten … zodat ze direct voor hem opendoen wanneer 
hij aanklopt. Gelukkig de knechten die de heer bij zijn komst wakend 
aantreft … Gelukkig degenen die hij zo aantreft, ook al komt hij midden in 
de nacht of kort voor het aanbreken van de dag” (Luc 12:35-38). 

Wat duidelijk blijkt, is dat niet bekend is wanneer Christus komt, en dat 
het zinloos is te proberen het moment te berekenen. Het antwoord op 
hun laatste vraag wanneer dat zou zijn, luidde: “Het is niet jullie zaak om 
te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het 
ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden” (Hand 1:7). 
Maar de houding van de ware discipel wordt wel steeds vermeld. Die 
moet er een zijn van dagelijks verwachten, en intussen trouw doorgaan 
met de opgedragen taak. Dat is wat Jezus telkens ‘de trouwe dienaar’ 
noemde. Aan de ene kant de rotsvaste overtuiging, weer dat geloof, dat 
hij terugkomt; en aan de andere kant dat geloof tonen in het dagelijks 
handelen, in het besef van het werkelijke doel van het leven nu. 
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Wie de zegeningen van die komst goed voor ogen heeft, wenst bijna van-
zelfsprekend zeer sterk dat die spoedig zal zijn. Daarom ook het gebed 
dat Jezus zijn volgelingen leerde: “laat uw koninkrijk komen”. Die bede 
komt vóór de vraag om dagelijks voedsel, en zelfs voor de bede om ver-
geving van zonden. De ware gelovige ziet echter ook in dat deze wereld 
die Koning hard nodig heeft; en bede om zijn komst gaat vóór alles. 

God vraagt geloof en geduld 

Jezus zei ooit tegen zijn luisteraars: “Als de Mensenzoon komt, zal hij dan 
het geloof vinden op aarde?”. Vaak wordt dit uitgelegd alsof niemand 
meer in Christus gelooft als hij terugkeert. Maar als je kijkt naar het ver-
band waarin Jezus dit zegt, dan blijkt het niet te gaan om geloof in het 
heilswerk, maar om geloof in de wederkomst. Het gaat hier om mensen 
die dag en nacht bidden of het Koninkrijk mag komen. Na een vergelij-
king te hebben gemaakt met een hulpeloze weduwe, die het leven van 
een onrechtvaardige rechter zuur maakt met het blijven vragen om recht, 
zei Jezus: “Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkore-
nen die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen wachten? Ik zeg 
jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de Mensenzoon 
komt, zal hij dan het geloof vinden op aarde?” (Luc 18:7-8). Dit komt 
overeen met de waarschuwing van Petrus, aan het eind van zijn leven: 
“Vergeet vooral niet dat er aan het einde van de tijd spotters zullen ko-
men, die hun eigen begeerte volgen en smalend vragen: ‘Waar blijft hij 
nu? Hij had toch beloofd te komen? De generatie vóór ons is al gestor-
ven, maar alles is nog steeds zoals het sinds het begin van de schepping 
geweest is’” (2 Pet 3:3,4). 

Iedere echte discipel van Jezus zal verlangend uitzien naar de komst van 
het Koninkrijk, met de vele beloofde zegeningen. Vooral dat dan werke-
lijkheid zal worden dat de gehele aarde met Gods heerlijkheid vervuld zal 
worden, met mensen naar Zijn beeld en gelijkenis. Maar de komst blijft 
uit, en Jezus vraagt geduld van zijn volgelingen. Daarmee wordt duidelijk 
of hun vertrouwen op Gods beloften, die Hij in zijn Woord gegeven heeft, 
in de praktijk wel zo rotsvast is. Tegelijk geeft Hij echter tekenen in de 
wereld, die dat geloof versterken – mits zij daarin Zijn Woord herkennen. 
Daarom legde Jezus daar ook de nadruk op in zijn prediking in de laatste 
week voor zijn dood: “Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op wel-
ke dag jullie Heer komt” (Mat 24:42). “Wees dus waakzaam, want jullie 
weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt” (Mat 25:13). 

Het is een Bijbelse, Goddelijke zekerheid dat Hij komt, maar niet wan-
neer, al lijkt het niet lang meer te kunnen duren. Het is aan u om klaar en 
waakzaam te zijn, om Hem te ontmoeten.
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4. Leven in verwachting en hoop
B. Geloven in de opstanding 

Niet de hemel, maar de opstanding is de troost bij de dood 

Als de verwachting van de christen is dat Christus komt en Gods Konink-
rijk op aarde zal vestigen, zou de vraag gesteld kunnen worden: wat heb 
ik daar dan aan als ik overleden ben? En wel om redenen die liggen tus-
sen: ‘Dood is dood’ en ‘de gelovigen zijn na hun overlijden toch in de he-
mel’. Mogelijk leefde deze vraag ook in Tessalonika. Want in zijn eerste 
brief aan de gemeente daar, bemoedigde Paulus hen met de woorden: 
“Maar wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ont-
slapen, opdat u niet bedroefd bent, zoals de andere (mensen), die geen 
hoop hebben” (1 Tes 4:13 NBG’51). Wat is dan die hoop? Het antwoord 
is: de opstanding uit de doden, “Want indien wij geloven, dat Jezus ge-
storven en opgestaan is, zal God ook zó hen die ontslapen zijn, door Je-
zus wederbrengen met Hem” (1 Tes 4:14 NBG’51). Ik leg nadruk op ‘ook 
zó’, omdat vaak gewezen wordt op ‘wederbrengen’; en wel uit de hemel. 
Maar dit is niet wat Paulus bedoelde. Hij ging juist verder met de opstan-
ding: “Wij die overblijven en de komst van de Heer beleven, wij zullen de 
ontslapenen niet voorgaan. Want de Heer zelf zal … neerdalen; dan zul-
len eerst zij die in Christus’ gemeenschap gestorven zijn opstaan; daarna 
zullen wij …” (1 Tes 4:15-17 LV). Hij vroeg hen niet waarom zij zo bezorgd 
waren als de overledenen toch bij Christus in de hemel zijn. Want dan 
zouden wie bij de komst van Christus nog leven naar de overledenen in 
de hemel worden gebracht. Hij gaf hen als troost de hoop op de opstan-
ding, waaraan hun geliefden deel zullen hebben. 

Maakt het wat uit wat we geloven? 

Wat ik regelmatig hoor zeggen, is dat het toch niet uitmaakt of je nou ge-
looft dat je bij de dood naar de hemel gaat, of dat je opstaat en dan naar 
de hemel gaat of in het Koninkrijk op aarde bent. Het gaat er toch om dat 
je gelooft dat dood niet definitief dood is en er een eeuwig vervolg is? 
Met dit laatste kan ik het helemaal eens zijn, maar niet met het eerste. 
Omdat ik er geen theoretisch verhaal van wil maken, ga ik daar nu niet 
alle redenen voor aanvoeren. Waar het mij nu om gaat, is dat het Jezus 
en de apostelen heel veel uitmaakte! 

Zowel groepen Joden als Grieken waren van mening dat er geen opstan-
ding van de doden is. Die Joden omdat zij dachten dat dood dood was, 
en Grieken vanwege hun geloof in een eeuwig levende ziel, die bij de 
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dood wordt bevrijd uit de kerker van het lichaam. Waarom dan een op-
standing? Om een ziel die de gelukzaligheid heeft gekend te verenigen 
met een lichaam? Dat Jezus en de apostelen hiermee werden geconfron-
teerd, en er aandacht aan besteedden, maakt het ons mogelijk te zien 
waar het werkelijk om gaat. 

Jezus’ bewijs voor de opstanding 

Het begon met een groep Sadduceeën “die beweren dat er geen opstan-
ding uit de doden is” en Jezus – om hun gelijk aan te tonen – vragen wie 
na de opstanding de man is van een vrouw die zeven mannen had. Maar 
Jezus sprak hen toe: “U dwaalt”! Om de redenen: “Blijkbaar kent u de 
Schriften niet, en de macht van God evenmin”. Wat hadden zij dan moe-
ten weten? “Bij de opstanding trouwen mensen niet”. Hoe hadden zij dat 
kunnen weten? “Hebt u niet gelezen wat God u over de opstanding van 
de doden heeft gezegd? Dit is wat Hij zei: ‘Ik ben de God van Abraham, 
de God van Isaäk en de God van Jakob’ Hij is geen God van doden, maar 
van levenden”. Voor velen is dit het bewijs, dat als God de God van leven-
den is, deze mannen nu nog leven. Maar Jezus wilde juist bewijzen dat zij 
moeten opstaan om te leven. In Lucas wordt dit nog duidelijker, omdat 
Jezus eraan toevoegde: “ze zijn kinderen van God omdat ze deel hebben 
aan de opstanding” (Mat 22:23-32; Luc 20:27-38). Doelde Paulus hier-
op, toen hij over Abraham schreef: “God, op wie hij vertrouwde, die de 
doden levend maakt en in het leven roept wat niet bestaat” (Rom 4:17)? 
Al is hij al lang tot stof vergaan, de Schepper kan hem opnieuw maken; 
en moet dat ook, vanwege Zijn belofte dat hij de aarde zal beërven. 

“Geloof je dat?” 

Toen Jezus opriep te zorgen voor de armen, en niet alleen om te gaan 
met wie wat kunnen terugdoen, zei Hij: “u zult ervoor beloond worden bij 
de opstanding van de rechtvaardigen” (Luc 14:14). Bij de opstanding zal 
‘het loon’ gegeven worden; niet eerder. Dat geloof vroeg Hij van Maria en 
Martha, toen hun broer Lazarus was gestorven: “Je broer zal uit de dood 
opstaan … Wie in Mij gelooft, zal leven, ook wanneer hij sterft … Geloof je 
dat?” (Joh 11:22-24). Dat geloof hoopte Jezus te vinden onder zijn volge-
lingen bij zijn wederkomst. 

Toen de apostelen in Jeruzalem het evangelie predikten, maakte de op-
standing van doden daar onlosmakelijk deel van uit. Zij werden er zelfs 
om gevangengezet; want weer waren die Sadduceeën “hevig ontstemd 
omdat ze … de opstanding uit de doden verkondigden op grond van wat 
er met Jezus was gebeurd” (Hand 4:2). Voor de apostelen was Jezus’ op-
standing het anker van hun hoop op de opstanding van allen die geloven. 
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Om die reden “bleven” zij “met grote kracht getuigen van de opstanding 
van de Heer Jezus” (Hand 4:33). 

Na zijn gevangenneming moest Paulus voor de Raad verschijnen. Omdat 
de Farizeeën wel in de opstanding geloofden, maar niet in die van Jezus, 
zei hij: “ik ben een Farizeeër … en sta hier terecht omwille van de ver-
wachting dat de doden zullen opstaan!” (Hand 23:6, 24:21). Met andere 
woorden: de Sadduceeën geloven dit niet, maar jullie toch zeker wel! La-
ter verdedigde hij zich voor koning Agrippa: “Nu sta ik terecht omdat ik 
hoop op de vervulling van de belofte die God aan onze voorouders heeft 
gedaan … Omwille van deze hoop word ik door de Joden aangeklaagd, 
majesteit! Waarom is het toch zo moeilijk te geloven dat God mensen uit 
de dood opwekt” (Hand 26:6-8). Ja, waarom? Hoe is het mogelijk! De 
christelijke hoop is de opstanding uit de doden als noodzakelijke stap in 
het beërven van het Koninkrijk op aarde. Want hoe zou Abraham anders 
in dat Koninkrijk komen? Voor die hoop was Paulus bereid gevangen-
schap en dood te ondergaan. Hij wilde alles doen “om Christus te kennen 
en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan Zijn lijden”. 
Waarom? “Of ik, aan zijn dood gelijkvormig wordende, zou mogen komen 
tot de opstanding uit de doden” (Flp 3:10,11). Deze zekere verwachting 
wilde Paulus ook overbrengen op anderen. 

Voor Paulus was geloof zonder opstanding zelfs vergeefs: “Ik herinner u 
aan het evangelie … dat uw fundament is en uw redding, als u tenminste 
vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u te-
vergeefs tot geloof gekomen. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven 
… : dat Christus voor onze zonden is gestorven … dat Hij is begraven en 
op de derde dag is opgewekt” (1 Kor 15:1-4). Waarom moest hij hen 
daaraan herinneren? Dit blijkt uit de vraag die volgde: “hoe kunnen som-
migen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan?” (vs. 12). Zijn 
redenering was: “Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opge-
wekt; en als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder in-
houd en uw geloof zinloos” (vzn 13,14). Waarom? Omdat hij geen eeuwig 
leven kende dan door de opstanding! Over de zinloosheid van een geloof 
dat niet uitgaat van de opstanding ging hij nog verder (en hij zei dit niet 
om de opstanding van Christus als zodanig, maar om het daaraan ver-
bonden geloof dat anderen ook moeten opstaan): “Maar als Christus niet 
is opgewekt, is uw geloof nutteloos, bent u nog een gevangene van uw 
zonden en worden de doden die Christus toebehoren niet gered” (vzn 
17,18). Maar gelukkig “Christus is werkelijk opgewekt, als de eerste van 
de gestorvenen” (vs. 20). Er zullen dus meer mensen worden opgewekt; 
want “zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen 



228 

levend worden gemaakt” (vs. 22). Wanneer? “Ieder op de voor hem be-
paalde tijd: Christus als eerste en daarna, wanneer Hij komt, zij die Hem 
toebehoren” (vs. 23). Dus het tweede ‘allen’ in vers 22 is dus niet ‘allen 
zonder onderscheid’, maar allen die in aanmerking komen, die Christus 
toebehoren. Het zou zijn volgelingen dus alles waard moeten zijn Hem 
toe te behoren, om deel te krijgen aan het eeuwige leven
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4. Leven in verwachting en hoop
C. Dankbaarheid en blijdschap

De uitwerking van geloof 

Het oude verbond bood op zichzelf geen uitzicht op heil, omdat mensen 
tekortschoten en door de Wet veroordeeld werden. Daarom zagen gelovi-
gen ook in die tijd uit naar iets beters, en dat is in het – al door Jeremia 
aangekondigde (Jeremia 31:31 en verder) – nieuwe verbond geopen-
baard. Het is niet voor niets dat Gods verlossingswerk wordt samengevat 
in het woord ‘evangelie’, een Grieks woord dat ‘blijde boodschap’ bete-
kent. Misschien denkt u bij het evangelie uitsluitend aan het Nieuwe Tes-
tament, maar het is in de gehele Schrift terug te vinden. 

Als Marcus, de eerste evangelist, zijn boodschap begint met het woord 
‘evangelie’, dan verwijst hij daarmee naar Jesaja waar (in de Griekse ver-
taling) dat woord gebruikt wordt in verband met de aangekondigde ver-
lossing. Daar wordt de basis van het evangelie gepredikt: een lijdende 
knecht die zal overwinnen, een verlossing van slavernij aan de zonde, en 
een hoop voor alle mensen. 

Paulus spreekt over het evangelie dat al aan Abraham werd gepredikt. 
Het is werkelijk die blijde boodschap. En daarom zien we de vreugde en 
blijdschap van de apostelen na de hemelvaart, als zij in de hele wereld 
die blijde boodschap brengen. 

Als Paulus en Silas, met open wonden op hun rug na gegeseld te zijn, in 
een donkere kerker zitten opgesloten, met hun voeten vast in een blok, 
zingen zij midden in de nacht Gods lof. Hun medegevangenen luisteren 
daar met verbazing naar. Dat is niet om zichzelf moed in te praten, maar 
omdat zij werkelijk God willen loven voor Zijn vele zegeningen. Ook in die 
omstandigheden beseffen ze hoe rijk ze gezegend zijn. 

Geloof heeft dus een uitwerking op het leven van Christus’ volgelingen. 
Het geeft aan de ene kant vertrouwen, en aan de andere kant een diepe 
dankbaarheid. Dat stemt weer tot vreugde en blijdschap. Dat zien we ook 
terug in de brieven. Gemeenten die vervolgd werden, die in diepe armoe-
de leefden, die vele andere problemen kenden, voelden en uitten tegelijk 
de diepe dankbaarheid voor de verlossing die hen geschonken was. Zo-
als Paulus aan de gemeente in Korinte schreef: “Broeders en zusters, wij 
willen u niet onthouden wat Gods genade tot stand heeft gebracht in de 
gemeenten van Macedonië: ze zijn door ellende zwaar op de proef ge-
steld, maar vervuld van een overstelpende vreugde en ondanks hun gro-
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te armoede zeer vrijgevig” (2 Kor 8:1,2). Deze gemeenten in de land-
streek Macedonië, onder meer die in Filippi waar Paulus en Silas in de 
gevangenis zaten, voelden die diepe dankbaarheid voor hun verlossing. 
Wat mensen hun ook aandeden, zij wisten dat God met hen was. 

In zijn brief aan de Romeinen moedigde Paulus zijn lezers aan: “Laat uw 
enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en 
dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig 
wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk” (Rom 12:11-
12). Dat is ook het voorbeeld dat hij zelf gaf. Alle apostelen waar we brie-
ven van hebben, spraken over deze blijdschap en vreugde. Petrus sprak 
in verband met het geloof van de lezers van zijn brief, over de zekerheid 
van wat zij niet gezien hadden: “U hebt hem [Jezus] lief zonder hem ooit 
gezien te hebben; en zonder hem nu te zien gelooft u in hem en ervaart u 
een onuitsprekelijke, hemelse vreugde, omdat u het einddoel van uw ge-
loof bereikt: uw redding” (1 Pet 1:8,9). 

Het voorbeeld van Jezus 

Daarin volgen Jezus’ volgelingen dan ook het voorbeeld van hun Heer. Hij 
zag zeker op tegen zijn veroordeling en dood. Dat is te zien in zijn strijd in 
de hof van Getsémane. Maar de schrijver van de brief aan de Hebreeën 
gebruikte Jezus’ strijd om te overwinnen, om diens volgelingen aan te 
moedigen hetzelfde te doen: “Laten we daarbij de blik gericht houden op 
Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreug-
de die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de 
schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde 
van de troon van God” (Heb 12:2). 

U heeft niet de verschrikkingen van het kruis in het vooruitzicht – al we-
ten we niet wat er in de toekomst nog voor lijden van Christus’ volgelin-
gen zal komen. Maar Jezus en zijn apostelen spraken over heerlijke toe-
komst, die ook binnen uw bereik is gekomen; door Gods genade voor u 
weggelegd, als u in geloof volhardt. Alles wat God en Zijn Zoon voor u 
hebben gedaan, bewerkt in u grote dankbaarheid, van waaruit u die 
vreugde, waar Jezus naar uitzag, nu al mag ervaren. Bijvoorbeeld omdat 
Hij u als gereedschap gebruikt, om te getuigen van het geloof dat Hij in u 
heeft bewerkt, zodat u ook anderen kunt helpen om het licht te zien. En 
door geloof is de heerlijke toekomst, die Jezus’ volgelingen in het vooruit-
zicht is gesteld, zeer reëel. Het gaat echter niet alleen over de toekomst, 
maar ook over dit leven. U heeft een Herder die u leidt, die in alles met u 
kan meevoelen waardoor u nooit alleen bent, of u verlaten hoeft te voe-
len. Hij gaf die belofte, en Hij houdt zich aan zijn Woord. 
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Opbouwen van geloof 

Geloof en vertrouwen is echter niet iets dat er van de ene op de andere 
dag is, maar dat door ervaring groeit. Dat is te zien in het voorbeeld van 
Abraham. Hoe meer hij zag dat God zich aan Zijn Woord hield, hoe ster-
ker zijn geloof werd. En datzelfde geldt nog steeds, als u steeds meer 
gaat zien hoe betrouwbaar Gods Woord op elk punt is. 

Zelf zie ik steeds helderder de waarheid van de woorden die God tot Da-
niël sprak, dat Hij in de wereld Zijn plan uitvoert – ook al hebben wereld-
leiders en geestelijke leiders een heel andere gedachte bij wat zij doen. 
Hoe onzekerder de wereld wordt, hoe meer ik een werkelijkheid herken 
die God eeuwen, zelfs duizenden jaren geleden heeft voorzegd. Alles 
komt steeds meer samen, en dat versterkt mijn geloof weer in de waar-
heid van Gods Woord. Hoe meer ik van God begrijp vanuit Zijn Woord, 
hoe helderder ik Zijn hand herken in de wereld en in het leven van alle 
gelovigen. Het is een zichzelf versterkend proces. 

Helaas is echter ook het omgekeerde waar. Als iemand niet op Gods 
Woord vertrouwt (of dat Woord niet kent), slaat de twijfel toe. Dan ont-
breekt de overtuiging dat God luistert: “Het moet u tot grote blijdschap 
stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. 
Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot 
standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u 
volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming. Komt een van u 
wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder 
voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Vraag vol vertrouwen, 
zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind 
heen en weer wordt bewogen. Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij 
alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krij-
gen” (Jak 1:2-8). 

Paulus voelde diepe dankbaarheid voor alles wat God hem gegeven had, 
ondanks de druk van zijn geweten dat hij, voordat hij tot geloof in Chris-
tus Jezus kwam, onschuldige broeders en zusters had laten oppakken en 
ombrengen. Maar Christus greep in, en bracht hem tot geloof, tot een 
begrip van het evangelie, de blijde boodschap. Zelf zei Paulus: “Ik ben 
ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krach-
ten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de 
schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons 
gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer” (Rom 8:38,39). 

Dat gold voor Paulus, en het is aan u of dat ook voor u geldt. Een overtui-
ging van Gods liefde leidt tot diepe dankbaarheid voor alles wat Hij voor 
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u doet, maar ook tot het willen helpen van anderen om diezelfde liefde 
en datzelfde geloof te vinden, en daarmee God werkelijk te leren kennen. 


