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Laat ons nu de loopbaan lopen,
gaan de weg die voor ons ligt,
lopen met de ogen open,
lopen met de kroon in zicht.

In de wedloop van het leven
blijft verborgen hoeveel tijd
ons van boven wordt gegeven
tot de grens der eeuwigheid.

Maar hoelang het moge duren,
zie, reeds komt het eind in zicht;
hoor Hem die u aan wil vuren,
houd het oog op Hem gericht!

Hoeveel hindernissen wachten,
hoeveel horden, hoog of laag,
u ontvangt voldoende krachten
voor de moeiten van vandaag.

Laat ons dan de loopbaan lopen
in geloof van meet af aan
dat wie deze loopbaan lopen
pure vreugde binnengaan!

  (Zingende Gezegend nr. 83)
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Worden als een kind (1)

_______________________________________________________

“En zij brachten de kinderen tot Hem, opdat Hij ze zou aanraken, doch de 
discipelen bestraften hen. Toen Jezus dat zag, nam Hij het zeer kwalijk en zeide 
tot hen: Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet, want voor zodani-
gen is het Koninkrijk Gods. Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet 
ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan. En Hij omarmde ze en 
hun de handen opleggende, zegende Hij ze” (Marc. 10:13-16).

Dat is een stukje onderwijs van onze Heiland, waar de kinderen en de 
ouderen veel van kunnen leren. Hopelijk willen ook onze jongeren 
deze stukjes lezen, om daardoor bemoedigd te worden op de plaats 
waar God hen gesteld heeft.
In enkele afleveringen zullen we D.V. nagaan wat de Bijbel ons leert 
over kinderen, die door God worden gebruikt als voorbeeld voor zowel 
onze jongeren alsook voor de ouderen.
Ouderen kunnen, omdat ze al zolang de gemeenschap met de Here 
kennen, de neiging hebben om zich boven anderen te stellen en zich-
zelf te verhogen.

Die neiging werd ook onder de discipelen gevonden. Toen de Here 
Jezus op de berg was, waarbij drie discipelen en ook Mozes en Elia aan-
wezig waren, had God getuigd van zijn Zoon en gezegd dat de Here 
Jezus zijn geliefde Zoon was, in Wie Hij zijn welbehagen had (Marc. 
9:7). Nadat ze de berg zijn afgedaald, raken de discipelen met elkaar 
in een twistgesprek, wie van hèn dan wel de meeste was. En ook toen 
kregen de discipelen, en ook wij nog steeds, een niet mis te verstane les 
van de Here Jezus. Hij ging erbij zitten en zei tot de discipelen: “Indien 
iemand de eerste wil zijn, die zal de allerlaatste zijn en aller dienaar. En Hij nam 
een kind en plaatste dat in hun midden, omarmde het en zeide tot hen: Wie één 
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van zodanige kinderen ontvangt in mijn naam, die ontvangt Mij. En wie Mij 
ontvangt, ontvangt niet Mij, maar Hem, die Mij gezonden heeft” (Mc. 9:33-
37). Een beschamende les voor deze toekomstige apostelen, maar niet 
alleen voor hen!

Tijdens de instelling van het eerste avondmaal - en niet het laatste 
avondmaal zoals meerdere kunstschilders ons willen laten geloven - 
dook het probleem van de zelfverheffing opnieuw op. “Er ontstond ook 
onenigheid onder hen over de vraag, wie van hen als de eerste moest gelden.” 
(Luc. 22:24) 
En dan leert de Heiland hen dat Hij, die in alle dingen de Eerste is 
(Kol.1:18,19), in hun midden de laagste plaats heeft ingenomen  
(Luc.22:24-27). “Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te 
laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen” 
(Marc.10:45). In Filip. 2:5-8 lezen we: “Laat die gezindheid bij u zijn, welke 
ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn 
niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte 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 dood, ja, tot de dood des kruises.” 

En hoe is dat onder ons, als wij bijeenkomen om het avondmaal te 
vieren, tot Zijn gedachtenis? Zijn wij altijd vrij van de gedachte dat wij 
in eigen ogen toch niet zo onbelangrijk zijn? Kunnen/willen wij onszelf 
wegcijferen en zijn wij bereid om te worden als een kind? Net zoals 
ook de Here Jezus als een kind geweest is en ons ook daarin als voor-
beeld wil dienen?

Het gedrag van de schriftgeleerden en Farizeeën werd door de Here Je-
zus gehekeld, omdat zij al hun werken deden om bij de mensen in het 
oog te lopen: “Al hun werken doen zij om in het oog te lopen bij de mensen, 
want zij maken hun gebedsriemen breed en hun kwasten groot, zij houden van 
de eerste plaats bij de maaltijden en van de erezetels in de synagogen, en van de 
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begroetingen op de markten en om door de mensen rabbi genoemd te worden” 
(Matth. 23:5-7). Wat zou de Heiland misschien tot ons moeten zeggen? 
(Luc.14:7-11). Daarom: worden als een kind!

In de geschiedenis van de wonderbare spijziging lezen we van een kind 
dat door de Here Jezus gebruikt wordt als voorbeeld voor ons. (Joh. 6:1-
15) Er was een grote groep mensen die de Here Jezus volgde, omdat zij 
gezien hadden dat Hij veel zieken genas. Deze mensen waren zelfs voor 
Hem uitgegaan en stonden op Hem te wachten, tot Hij uit het schip was 
gegaan. Dit raakte de Heiland zozeer, dat Hij met ontferming over hen 
bewogen werd, omdat zij waren als schapen die geen herder hadden. 
En ondanks dat het de bedoeling was van de Heiland om, samen met 
zijn discipelen, enige tijd rust te nemen, is zijn bewogenheid met deze 
mensen zó groot dat Hij hen tot laat op de dag gaat onderwijzen (Marc. 
6:30-44). En dan wordt op dat late uur geconstateerd dat er geen voed-
sel aanwezig is. De discipelen hadden waarschijnlijk niet verwacht dat 
het zó laat zou worden, terwijl de Here Jezus vooraf wist hoe Hij zou 
gaan handelen: “...want Hij wist zelf, wat Hij doen zou.” (Joh.6:6).

De Heiland, die Zelf gedurende vele uren tot het volk had gesproken, 
zegt tegen de discipelen: “Geeft gij hun te eten” (Marc. 6:37). Zij hadden 
echter geen voedsel meegenomen en stonden met lege handen. Maar 
dan volgt de oplossing, doordat er een jongen in het midden van de 
schare is, die er kennelijk wél aan gedacht had dat het wel eens een 
lange dag zou kunnen worden. De jongen had zijn meegebrachte voed-
sel voor zichzelf kunnen houden, maar dat doet hij niet: hij stelt alles 
wat hij bij zich heeft aan de Here Jezus ter beschikking! En wat voor een 
zegen vloeide daaruit voort. 

Heerlijk, als er zulke jonge mensen onder ons gevonden worden, die 
door de Heiland gebruikt kunnen worden om de toehoorders te dienen. 
Wat in de ogen van de discipelen niet de moeite waard lijkt: “Hier is een 
jongen, die vijf gerstenbroden en twee vissen heeft: maar wat betekent dit voor 
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zovelen?” (Joh. 6:9), wordt in de handen van de Here Jezus tot een zegen 
voor vele duizenden mensen!

De Here Jezus zegt tot zijn discipelen dat de toehoorders niet bij elkaar 
moeten blijven, maar dat zij groepsgewijze moeten gaan zitten, in groe-
pen van vijftig tot honderd personen (Marc. 6:39,40). Daardoor zou 
er tijdens de daaropvolgende maaltijd gelegenheid zijn, om in kleiner 
verband met elkaar verder te spreken over de dingen waarin de Here 
Jezus hen onderwezen had en er dus meerdere personen de mogelijk-
heid kregen om hun verkregen inzicht aan de anderen voor te leggen. 
Dus niet één persoon, die als enige voorganger optrad voor de vele 
duizenden, maar meerderen die ook de gelegenheid kregen, waardoor 
eenzijdigheid voorkomen werd. Binnen een kleine groep bestaat ook 
minder schroom om iets te zeggen. 

Paulus schrijft later aan de gemeente dat er twee of drie het woord mo-
gen voeren, terwijl de anderen het moeten beoordelen (1 Kor. 14:29-
31). Het beginsel van deze woorden van Paulus vinden we dus al terug 
bij de wonderbare spijziging door de Here Jezus. Het zal niet zonder 
reden zijn dat in het Nieuwe Testament over de ‘voorgangers’ wordt 
gesproken: meervoud, niet enkelvoud (Hebr. 13:7,17,24). 
Bij het ontstaan van de gemeenten, verwijst de apostel naar de samen-
komsten, die in de huizen van de gelovigen gehouden werden (Kol. 
4:15 en Filemon: 2), dus geen megakerken.

“Geeft gij hen te eten” had de Here Jezus gezegd tot zijn discipelen, 
maar zij hadden niets om uit te delen. De Heiland neemt de broden en 
vissen van de jongen in ontvangst, dankt vervolgens de God des hemels 
en laat het voedsel aan de mensen uitreiken, en ze kregen zoveel ze 
wensten, tot ze verzadigd waren (Joh. 6:11,12). Toen werd opnieuw 
zichtbaar wat het Joodse volk gedurende veertig jaar, elke werkdag op-
nieuw, in de woestijn had ervaren. Toen was er elke werkdag opnieuw, 
voor al die miljoenen verlosten, voldoende brood (manna, hemelkoren, 
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brood der engelen), tot verzadiging. (Psalm 78:24,25) Dat zijn in totaal 
vele miljarden broodmaaltijden geweest! 

Dit ‘brood der engelen’ was een verwijzing naar de Persoon van de 
Here Jezus, die van Zichzelf getuigde: “Ik ben het brood des levens;...” 
(Joh. 6:35) En zo geldt het nog steeds voor een ieder die tot de Hem 
gaat, want in datzelfde vers zegt Hij verder: “...wie tot Mij komt, zal nim-
mermeer hongeren en wie in Mij gelooft zal nimmermeer dorsten”. Dan wordt 
Gods voorziening niet beperkt tot een periode van veertig jaar, maar is 
eeuwig durend!

“Geeft gij hun te eten” was de opdracht van de Here Jezus tot de dis-
cipelen en nadat het voedsel onder het volk verdeeld was, zorgde Hij 
er vervolgens voor dat er zoveel overbleef dat ook de discipelen vol-
doende hadden. Want na de maaltijd bleek dat er twaalf korven met 
voedsel waren overgebleven; hetzelfde aantal als het getal der stammen 
van Israël en het getal der discipelen. 
De Heiland voorzag niet alleen op dat moment het volk van het leven-
de brood, maar zorgde er tegelijkertijd voor dat, na zijn hemelvaart, de 
twaalf discipelen voldoende (geestelijk) brood hadden om het gehele 
Joodse volk in hun geestelijke honger te voorzien. Dat brood hebben de 
discipelen dan ook ruimhartig aan het Joodse volk beschikbaar gesteld 
(Hand. 2:14 e.v.).

Mede door de oplettendheid van een jongen, wiens naam we niet ken-
nen, maar die wel gekend werd door de Here Jezus, is deze gebeurte-
nis van de wonderbare spijziging tot een wereldbekende gebeurtenis 
geworden. Ook nu worden de jongelui door de apostel Johannes opge-
roepen, ‘omdat zij sterk zijn’. Hij schrijft: “Ik schrijf u, kinderkens, want 
de zonden zijn u vergeven om zijns naams wil.…Ik schrijf u, jongelingen, want 
gij hebt de boze overwonnen. Ik heb u geschreven, kinderen, want gij kent de 
Vader…Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk en het woord Gods 
blijft in u en gij hebt de boze overwonnen” (1 Joh. 2:12-14).

Worden als een kind (1)
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Zoals eens de jongen door zijn aanwezigheid bij de grote schare door 
de Here Jezus tot zegen gebruikt kon worden, zo wil de Heiland jou 
ook nu nog gebruiken op de plaats waar Hij jou gesteld heeft. Je moet je 
daartoe voegen bij de schare, dit is nu de gemeente, die de Here Jezus 
volgt, zodat Hij jou kan gebruiken tot zijn eer!

De Bijbel geeft ook prachtige voorbeelden van jonge meisjes, die door 
God gebruikt worden om ons te onderwijzen. Een dergelijk meisje 
wordt o.a. genoemd in de geschiedenis van Naäman. Zoals de naam 
van de jongen niet genoemd werd, zo wordt ook de naam van dit meis-
je niet genoemd. Zou jij je eigen naam ervoor kunnen invullen?
Het betreffende jonge meisje was door de vijand van Israël meegevoerd 
en in dienst genomen bij de vrouw van een krijgsheld, Naäman ge-
naamd (2 Kon.5). Deze krijgsheld was melaats. In plaats dat het meisje 
zich verblijdt over de ziekte van haar ontvoerder, toont zij bezorgd-
heid en geeft zij haar meesteres een waardevol advies. Zij wijst haar 
meesteres op de verlossing, die er te vinden is in Israël ‘bij de profeet’. 
Het meisje, waarvan de naam niet wordt genoemd, twijfelt niet aan de 
afloop, want zij toont haar rotsvaste geloof in de God van Israël, met de 
uitspraak dat deze profeet de krijgsheld Naäman zal bevrijden van zijn 
ziekte (2 Kon.5:3).

Bijzonder is het, wanneer ook in onze tijd nog jonge meisjes mogen 
worden gevonden, die een ongelovige durven wijzen op de plaats en 
de Persoon, waar verlossing te vinden is, dat is daar waar de Here Jezus 
aanwezig is. Ook nu is er nog steeds de mogelijkheid om verlossing te 
ontvangen van de ziekte, die naar de dood voert. Hij, de Here Jezus wil 
en zal eeuwig leven schenken, aan ieder die tot Hem komt. Hij schenkt 
genezing van de melaatsheid, wat een beeld is van onze zonden.

Naäman neemt de woorden van het meisje ter harte en vraagt zijn ko-
ning om toestemming om naar Israël te mogen vertrekken. De koning 
van Aram geeft zijn toestemming en geeft hem een brief mee voor de 
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koning van Israël. De koning van Israël wordt bang en zegt dat de ko-
ning van Aram hem iets vraagt wat alleen God maar kan: doden levend 
maken en verlossing van melaatsheid geven. De koning van Aram dacht 
dat de koning van  Israël over deze krachten beschikte, maar Naäman 
was op het verkeerde adres terecht gekomen. 
Zo zou dat later ook gebeuren met de wijzen uit het oosten, die zich 
eerst bij koning Herodes meldden; ook zij zochten op de verkeerde 
plaats. 

Er was iemand anders in Israël waar hij moest zijn; de profeet ‘Elisa, de 
man Gods’, die kon uitkomst bieden. Daarin is Elisa een ‘voor’ beeld 
van de Here Jezus, die vele melaatsen genas (Luc. 17:11-19) en do-
den opwekte, zoals de jongeling van Naïn, het dochtertje van Jaïrus en 
Lazarus (Luc. 7:14 en 8:54 en Joh. 11:43). Elisa betekent: ‘God heeft 
geholpen’ en dat zou Naäman nu ook ondervinden.

Naäman was van mening dat er een grote schat betaald moest worden 
voor zijn genezing. Hij nam met zich mee:
• 10 talenten zilver= 10x34 kg=340 kilogram zilver,
• 6000 sikkels goud=6000x11,5 gram=69 kilogram goud,
• 10 bovenklederen.
Hij moest echter dezelfde les leren als de vrouw uit Israël die veel had 
doorstaan van vele doktoren en al het hare daaraan ten koste had ge-
legd (Marc. 5:25,26), namelijk dat onze verlossing niet met geld te koop 
is, maar ‘om niet’ (Matth. 10:8b) geschonken wordt door de Here, die 
onze ziekten op Zich heeft genomen (Jes. 53:4a).
“...ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs…Waarom weegt gij geld af voor 
wat geen brood is en uw vermogen voor wat niet verzadigen kan? Hoort aan-
dachtig naar Mij…Neigt uw oor en komt tot Mij; hoort opdat uw ziel leve; Ik 
zal met u een eeuwig verbond sluiten…” (Jes.55:1-3). 
De apostel Petrus zegt daarover dat we niet zijn verlost door vergan-
kelijke dingen zoals zilver of goud, maar met het kostbare bloed van 
Christus (1Petr. 1:18,19).

Worden als een kind (1)
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Als Naäman bij de ingang van het huis van Elisa is gekomen, zendt Elisa 
een bode tot hem, met de opdracht om zichzelf driemaal te baden in 
de Jordaan, de doodsrivier, waardoor de melaatsheid van hem wegge-
nomen zal worden. Elisa verscheen dus niet zelf aan Naäman, waarop 
Naäman boos wordt, omdat hij zo zijn eigen ideeën had over de gene-
zingssessie. Herkenbaar? 

Gebeurt het in onze tijd ook niet dat mensen naar een zogenaamde ‘ge-
bedsgenezer’ gaan, of naar Lourdes, of naar een profeet in Nigeria om 
genezing te vinden? Genezing van de melaatsheid, dat een beeld is van 
de zonde, is alleen bij de Here Jezus te vinden. Naäman kreeg Elisa niet 
te zien, want Elisa stuurde een dienstknecht naar deze hooggeplaatste 
krijgsheer. Zo is het nu nog steeds; de Heiland heeft ook tot ons zijn 
boden gestuurd: de apostelen en naar hen moeten we luisteren (Marc. 
6:11), omdat zij ons de weg wijzen in het geloof.

Naäman is zo kwaad, dat hij ‘in grimmigheid’ weggaat. Maar dan zijn 
daar zijn eigen dienaren, mensen uit zijn eigen volk, die Naäman ervan 
overtuigen dat de opdracht van de profeet toch niet zo moeilijk is, en… 
hij luistert naar deze laaggeplaatsten! 
“Wij verzoeken u, broeders, hen, die onder u zich moeite getroosten, die u 
leiden in de Here en u terechtwijzen, te erkennen en hen zeer hoog te schatten 
in liefde, om hun werk!” (1 Thess. 5:12,13). Naäman geeft zich gewon-
nen, en hij doet wat de bode van Elisa tot hem gezegd heeft, en hij 
onderwerpt zich aan ‘het woord van de man Gods’. En dan gebeurt het 
wonder: “... en zijn lichaam werd weer gezond, als het lichaam van een kleine 
jongen, en hij was rein.” (2 Kon. 5:14). 

Hij was, dankzij zijn gehoorzaamheid aan het woord van de man Gods, 
geworden als een kind! Zijn hoge positie als generaal, zijn grote rijk-
dom die hij had meegenomen, konden hem niet schenken wat alleen 
door gehoorzaamheid aan de woorden van de man Gods kon worden 
verkregen.

Worden als een kind (1)
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Vervolgens doet Naäman iets wat voor iedere gelovige, wiens zonden 
door de Here Jezus zijn vergeven, tot voorbeeld mag dienen: hij gaat te-
rug naar de man Gods. En dan gebeurt wat daarvoor niet was gebeurd: 
hij ziet nu de man Gods van aangezicht tot aangezicht. Niet de koning 
van Aram is nu nog langer voor hem de belangrijkste persoon, maar de 
man Gods. De profeet, door wiens woord hij genezing heeft ontvangen 
krijgt hij nu te zien, zoals hij is. 

Een andere ‘bode’ schrijft ons: “Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het 
is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij (de 
Here Jezus) zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen 
Hem zien, gelijk Hij is. En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich 
(zoals Naäman), gelijk Hij rein is.” (1Joh.3:2,3)
Zijn wij ook bereid om te doen wat Naäman deed, dat is na onze rei-
niging van de zonden weer gaan naar de plaats waar de Man Gods, dit 
is de Here Jezus, aanwezig is? Terug naar Hem, die gezegd heeft: “Want 
waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.” 
(Matth.18:20) Behoren ook wij, nadat wij gereinigd zijn - niet door het 
water van de Jordaan, maar door het bloed van Christus - ook niet terug 
te gaan naar Hem, om aan Hem onze offers van lof en dank te brengen? 
(Hebr. 13:13,15 en Ps. 50:14,15,23). Ook de jongeren zijn van harte 
welkom op die plaats, waar de Heiland is.

‘Ga in vrede’ zei Elisa, toen Naäman met de man Gods had gesproken 
over zijn persoonlijke omstandigheden en verplichtingen aan het hof 
van de koning van Aram. Zo kan dat ook in ons leven zijn dat we door 
ons werk, of anderszins, in een omgeving verkeren, waar de Here niet 
aanwezig kan zijn. Maar dan mogen we ons de woorden eigen maken 
die Paulus ons vanuit de gevangenis schreef: “Weest in geen ding bezorgd, 
maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend 
worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten 
en uw gedachten behoeden in Christus Jezus” (Filip. 4:6,7). De Here zorgt voor 
ons!
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Het zou mooi zijn geweest als de geschiedenis van Naäman hier geëin-
digd was, maar er komt, helaas, nog een verdrietig vervolg en dat is ook 
tot onze lering opgeschreven. 
De knecht van Elisa valt in dezelfde zonde als eertijds Achan: hij wordt 
verblind door de rijkdom die hij bij Naäman gezien heeft en zoekt daar-
in zijn heil. Door middel van een leugen ontfutselt Gehazi aan Naäman 
twee talenten zilver en twee bovenklederen, die hij vervolgens in zijn 
huis verbergt, juist zoals ook Achan indertijd zijn gestolen schat in zijn 
tent had verborgen (Joz. 7:20,21). Gehazi, en ook wij, had dus kunnen 
weten dat God ook in het verborgene ziet en tot zijn schande wordt dat 
door Elisa, ‘zijn Here’ (2 Kon. 5:25,26), hem voor ogen gehouden. Elisa 
gebruikt slechts twee woorden om het geweten van Gehazi te raken: 
“Vanwaar Gehazi?”, waarna Gehazi een leugen gebruikt opdat de waar-
heid niet aan het licht zou komen. “Ben ik in de geest niet meegegaan…” 
zegt Elisa. 

Paulus waarschuwt ons voor: “....mensen die niet helder meer zijn van den-
ken en het spoor der waarheid bijster geraakt zijn, daar zij de godsvrucht als 
iets winstgevends beschouwen. Nu brengt inderdaad de godsvrucht grote winst, 
(indien zij gepaard gaat) met tevredenheid. Want wij hebben niets op de wereld 
medegebracht; wij kunnen er ook niets uit medenemen. Als wij echter onder-
houd en onderdak hebben, dan moet ons dat genoeg zijn. Maar wie rijk willen 
zijn, vallen in verzoeking, in een strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerten, 
die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want de wortel van alle 
kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof af-
gedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord. Gij daarentegen, o mens 
Gods, ontvlucht deze dingen,...” (1 Tim. 6:5-11). Dus niet het bezit van 
geld wordt door de apostel veroordeeld, maar de zucht naar het geld! 
Een waarschuwing die niets aan waarde heeft ingeboet en nog steeds 
hoogst actueel is!

De geschiedenis van de christelijke kerk in de middeleeuwen leert ons 
dat het verblijf van de gestorvene in het zogenaamde vagevuur verkort 
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kon worden, door de aankoop van aflaatbrieven. Hoe meer geld men 
aan de kerk ter beschikking stelde, hoe korter de periode in het va-
gevuur en des te groter de kerkgebouwen, inclusief de vele kostbare 
kunstschatten en de priesterkleding. 
Degenen die over veel geld beschikten, waren dus kennelijk in het voor-
deel, wat in tegenstelling is met het evangelie van de genade. “Om niet 
hebt gij het ontvangen, geeft het om niet” zegt de Here Jezus (Matth.10:8). 
Maar ook in onze tijd worden gelovigen in sommige kringen aange-
spoord om vooral veel geld te storten, waardoor grote glazen ‘tempels’ 
worden gebouwd, tot meerdere eer en glorie van de voorganger en 
waardoor ‘gretig winst wordt geslagen…’

Het lichaam van Naäman werd als dat van een kleine jongen, omdat hij 
geloofde én deed wat de man Gods, via een bode, tot hem had gezegd. 
En zo is het nog steeds onveranderd waar dat wij, als wij geloven en 
in gehoorzaamheid doen wat de Here Jezus, ‘de Man Gods’ zegt, een 
nieuw, rein lichaam zullen ontvangen. De Heiland heeft gezegd: “Gij 
nu zijt rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb; blijft in Mij, gelijk Ik in 
u” (Joh. 15:3). 

De noodzaak van de wedergeboorte, die ons geschonken wordt door 
het geloof in de Here Jezus, heeft Hij uitvoerig uitgelegd aan de Fari-
zeeër Nicodemus. Deze man worstelde met de vraag: “Hoe kan een mens 
geboren worden als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moeder-
schoot ingaan en geboren worden?” (Joh. 3:4,5). 

In Ef. 4:21-25a lezen we: “Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem 
onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw vroegere wandel 
betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten 
[Achan en Gehazi], dat gij verjongd  [Naäman] wordt door de geest van uw 
denken, en de nieuwe mens aandoet [wedergeboorte!], die naar (de wil van) 
God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Legt daarom de 
leugen af ....”

Worden als een kind (1)
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De weinige woorden van het jonge meisje aan haar meesteres, de 
vrouw van Naäman, heeft grote gevolgen gehad en is tot zegen geweest 
van deze krijgsheer. Voor het jonge meisje gold toen en geldt nu nog 
steeds: “Een woord, in juiste vorm gesproken, is als gouden appelen op zilveren 
schalen” (Spr. 25:11).

Wordt D.V. vervolgd.

�����

“....Jezus alleen.”

De magneet wijst altijd naar het noorden.
De naald trilt wel een beetje als er stormen zijn, 

maar nooit verandert haar richting.
De naald van het hart van de gelovige

wijst altijd naar Christus.
  (uit goudkorrels van J.N.D.)

Worden als een kind (1)
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‘t Hoofd omhoog, het hart naar boven
De eerste brief van Petrus (18)

__________________________________________________________________

4:7 “Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt 
nuchter, opdat gij kunt bidden.”

Met enige regelmaat komt het in het nieuws: deze of gene meent de 
dag te weten waarop dat einde komt. Een Maya kalender loopt af, een 
sekte verzamelt zich op een afgelegen plaats, een zonderling loopt met 
een bord op straat. De mensen halen hun schouders op en zeggen: ‘wat 
een onzin’. En wanneer er al een beetje serieus op wordt ingegaan dan 
menen de mensen te weten dat àls er dan een God is en àls die dan 
liefde is, dan moet toch alles goed komen, dan zal er uiteindelijk wel 
iets moois komen voor iedereen. 

Welnu: er is een God en die God is liefde en in Zijn grote genade heeft 
Hij ervoor gewaakt dat zijn Woord, de Bijbel bewaard is gebleven over 
vele honderden jaren heen. Nog steeds kunnen we zijn Woord lezen 
en ons daarin verdiepen om die God en Zijn liefde te leren kennen. 
Dan worden we door die God zelf ervan overtuigd dat het nièt vanzelf 
goed komt, maar dat we de weg, die Hijzelf ons aanwijst, tot verlossing 
en eeuwige heerlijkheid moeten aanvaarden. “Maar zonder geloof is het 
onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, 
dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.” (Hebr. 11:6) 

Al in het Oude Testament laat God door zijn profeten weten hoe Hij 
is: “Want zo zegt de Here, die de hemelen geschapen heeft – Hij is God – die 
de aarde geformeerd heeft en haar gemaakt heeft, Hij heeft haar gegrondvest; 
niet tot een baaierd heeft Hij haar geschapen, maar ter bewoning heeft Hij haar 

De Mantel (2)
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geformeerd; Ik ben de Here en er is geen ander. Ik heb niet in het verborgene 
gesproken noch ergens in het land der duisternis; Ik heb tot het nakroost van 
Jakob niet gezegd: Zoekt Mij tevergeefs. Ik de Here, spreek wat recht is, ver-
kondig wat rechtmatig is. Vergadert u en komt, nadert tezamen, gij die uit de 
volken ontkomen zijt. Zij hebben geen begrip, die hun houten beeld dragen en 
bidden tot een god die niet verlossen kan. Verkondigt en voert gronden aan. 
Ja, laten zij samen beraadslagen. Wie heeft dit vanouds doen horen, het van 
overlang verkondigd? Ben Ik het niet, de Here? En er is geen God behalve Ik, 
een rechtvaardige, verlossende God is er buiten Mij niet. Wendt u tot Mij en 
laat u verlossen, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand meer. Want 
ik heb gezworen bij Mij zelf, waarheid is uit mijn mond uitgegaan, een woord 
dat niet zal worden herroepen: dat voor Mij elke knie zal buigen en bij Mij elke 
tong zal zweren. Alleen bij de Here, zal men van Mij zeggen, is gerechtigheid 
en sterkte, tot Hem zal men komen.” (Jes. 45:18-24) 

Hoe trouw is onze God, die ons de dingen die komen gaan doet weten, 
opdat we niet ongerust zouden zijn: “Voorzeker, de Here Here doet geen 
ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.” (Amos 3:7) 
Wanneer we werkelijk de moeite nemen om de Bijbel nauwkeurig te 
lezen dan komen we onder de indruk van de waarheid van dat Boek en 
moeten we erkennen dat het Gods boek is, geschreven door Hemzelf 
met de hand van Zijn knechten. Dan gaan we ook erkennen dat we 
er niet omheen kunnen: wij schepselen zijn aan Hem verantwoording 
schuldig en wanneer Hij ons dan verantwoordelijk houdt voor onze 
gedachten en daden, dan moeten we erkennen dat we schuldig staan 
voor Hem. En dan zegt Hij: wendt u tot Mij en laat u verlossen. Ja, ieder 
mens mag tot Hem komen op grond van geloof in de Here Jezus, Zijn 
Zoon. “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig 
leven hebbe.” (Joh. 3:16) en: “Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld.” 
(Joh. 3:18). Geve de Here dat we allen gehoor geven aan zijn oproep 
en geloven in de Zoon van God, Jezus Christus onze Heiland, zodat we 
van Hem van harte kunnen zeggen met de woorden die we lezen in 

‘t Hoofd omhoog, het hart naar boven (18)



16

Gal. 2:20: “…die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven.” 
In de serie over de bedelingen die we niet zo lang geleden in dit blad 
hebben kunnen lezen is nog eens duidelijk uiteen gezet hoe de ver-
schillende tijdperken in de Bijbel worden onderscheiden. We leven nu 
in de genadetijd, de tijd waarin het evangelie van verlossing van zon-
den door het geloof in Jezus Christus wordt gepredikt. Die tijd duurt niet 
eeuwig voort, die eindigt bij de komst van de Here Jezus in de lucht om 
Zijn gemeente – dat zijn allen die in Hem geloven – tot zich te nemen 
in Zijn heerlijkheid, zoals we lezen in 1 Thess. 4:15-17. 

Sinds Petrus de woorden “het einde aller dingen is nabij gekomen” geschre-
ven heeft, zijn er al heel wat eeuwen voorbij gegaan en al die tijd heeft 
God Zijn genade betoond; velen mochten zich tot Hem bekeren, velen 
mochten in de Here Jezus ontslapen; maar aan die tijd komt een einde. 

Wanneer we om ons heen kijken zien we de kenmerken van die tijd die 
ons in de Bijbel worden beschreven: “Weet wel, dat er in de laatste dagen 
zware tijden zullen komen; want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, 
pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, 
onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van 
het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan 
voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend 
hebben;…” (2 Tim. 3:1-5) Dat is een heel ander geluid dan wat we in de 
wereld om ons heen te horen krijgen. Men meent immers dat het juist 
heel erg goed gaat. Wat is er door de geweldige technische vooruit-
gang niet allemaal mogelijk! Alle informatie is beschikbaar in de palm 
van onze hand, we kunnen met iedereen communiceren, waar ook ter 
wereld; niet alleen door middel van spraak, maar ook met een beeld-
verbinding. Voor steeds meer ziektes is een oplossing, we zijn van alle 
gemakken voorzien. We kunnen de wereld rondreizen en met bijna 
iedereen in het Engels communiceren. Ongekende mogelijkheden! En 
wanneer de wereld te klein wordt voor onze plannen en expansiedrif-
ten, dan gaan we naar de maan of naar Mars om daar iets op te bouwen! 

‘t Hoofd omhoog, het hart naar boven (18)
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Maar zie: dan blijkt toch dat we gewoon mensen zijn, met menselijke 
beperkingen. De reis naar de planeet Mars die het dichtst bij de aarde 
staat in ons zonnestelsel (en dat is er één van de zeer velen in het heelal 
zoals we inmiddels weten), duurt al ruim 7 maanden en dan komen we 
ergens waar geen leven mogelijk is. Wilt u zich inschrijven voor een 
enkele reis? 

Het is 45 jaar geleden dat de eerste mens op de maan liep, een project 
dat onvoorstelbaar veel geld heeft gekost. Nog een paar keer waren 
er mensen op de maan, maar de grootse plannen van die tijd om daar 
een permanente basis te vormen, hebben nergens toe geleid. Vlak om 
de aarde cirkelt nu een ruimtestation. Het heeft jaren gekost om dat op 
te bouwen en nu zijn de astronauten, die er soms maanden verblijven, 
alweer meer bezig met reparaties, dan met onderzoek. 
O zeker, al die projecten hebben ons de technologie gebracht waarvan 
we veel voordeel hebben. Maar hoe zit het met de mens zelf? Zijn we 
door dit alles dichter bij God gekomen of verder van Hem afgeraakt? 
God ziet en kent het innerlijk van de mens en prikt zo door een ogen-
schijnlijk mooie buitenkant heen. 

In Openb. 3:17-19 lezen we: “Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij 
verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jam-
merlijke en arme en blinde en naakte, raad ik u aan van Mij te kopen goud, dat 
in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat 
gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en ogenzalf 
om uw ogen te bestrijken, opdat gij zien moogt. Allen, die ik liefheb, bestraf Ik 
en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u. Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. 
Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnen-
komen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.” 

Wie goed oplet en eerlijk is moet erkennen dat het allemaal wel erg 
mooi lijkt wat we als mensen ervan hebben gemaakt en wat we hebben 
bereikt, maar dat we er niet best voorstaan en eigenlijk ook geen oplos-
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sing hebben voor de problemen waarin we deze wereld zelf hebben 
gebracht. Daarom mag de blijde boodschap juist in deze tijd, waarin 
het einde aller dingen nog meer nabijgekomen is, krachtiger klinken 
dan ooit tevoren: ‘bekeert u, neemt het heil aan dat God bereid heeft en 
geloof in de Zoon van God Die aan het kruis van Golgotha gestorven is 
voor uw en mijn zonden, Die opgestaan is en door Zijn werk ons een 
eeuwige heerlijkheid bij Hem heeft bereid.’

Wanneer we in Hem geloven en met Hem de weg in deze wereld wil-
len gaan dan roept Gods Woord ons, over wie het einde nabijgekomen 
is, op om tot bezinning te komen en nuchter te worden. Hoe belangrijk 
is dat om ons niet te laten meeslepen door de waan van de dag, door 
het ongebreidelde geloof in het kunnen van de mens, door het egoïsme 
en de geldzucht die inderdaad de mensheid kenmerkt, maar om tot 
bezinning te komen en onze aandacht weer te richten op God en Zijn 
Woord. Om weer eenvoudigweg te vertrouwen op onze hemelse Vader 
die alle dingen in zijn hand heeft en van wie we met zekerheid mogen 
zeggen, hoe de omstandigheden ook mogen zijn dat Hij het beste met 
ons voorheeft: “Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten 
goede voor hen, die God liefhebben…” (Rom. 8:28) 

In deze tijd is het zo nodig om met regelmaat tijd vrij te maken om te le-
zen in de Bijbel, om te zien hoe God de dingen ziet. Dat voorkomt dat 
we wanhopig worden of geen uitkomst meer zien. Het kan er heftig aan 
toegaan in deze wereld, we kunnen miskend en uitgelachen worden, 
de mensen kunnen van ons zeggen dat we ‘niet meer van deze tijd zijn’ 
maar wanneer we ons verdiepen in Gods kostbaar Woord, dan leren we 
de dingen zien door Gods oog en leren we vertrouwen op Hem die ons 
zo liefhad dat Hij zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons 
allen overgegeven heeft. (Rom. 8:32) 

En waarom moeten we dan tot bezinning komen en nuchter worden? 
Om te bidden! Is dat dan zo belangrijk? Als dan het einde van alle 
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dingen nabijgekomen is wat moeten we dan doen? Bidden! Bidden be-
tekent spreken met onze Here en Heiland en onze God en Vader in de 
hemel, maar bovenal ook in stilheid luisteren naar wat Hij tot ons te 
zeggen heeft. We mogen lezen uit Zijn Woord, maar we mogen ook 
in stilheid datgene wat we gelezen hebben overdenken en de Heilige 
Geest de gelegenheid te geven om ons duidelijk te maken wat voor ons 
vandaag de betekenis is van het gedeelte dat we hebben gelezen. Zo 
wil de Here ons van dag tot dag leiden op de weg. Laten we van onze 
Heiland leren, waarvan we één en andermaal lezen dat Hij op de berg 
was om te bidden. Toen Hij wist dat Zijn aardse levenseinde naderde, 
ging Hij in de hof van Gethsémané om te bidden tot Zijn Vader. 

Het gebed is een grote troost, maar ook een machtig wapen tegen de 
satan, die ons steeds poogt aan te vallen. Wanneer ons in de brief aan 
de Efeziërs wordt voorgehouden de wapenrusting Gods op te nemen 
om weerstand te bieden in de boze dag, dan eindigt de beschrijving 
daarvan met het gebed: “En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken 
bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en sme-
king voor alle heiligen;…” (Ef. 6:18) Laten we die oproep niet in de wind 
slaan en laten we bidden voor al de heiligen, zoals hier staat, maar ze-
ker ook voor alle mensen, die nog niet de toevlucht hebben genomen 
tot de Heiland en die nog niet onbevreesd kunnen leven in deze wereld 
die zich naar het einde spoedt. Gods Woord roept ons ook daartoe met 
nadruk op: “Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en 
dankzeggingen te doen voor alle mensen…” (1 Tim. 2:1)

“…opdat gij kunt bidden” schrijft Petrus. Dat betekent ook dat tot bezin-
ning komen en nuchter worden een noodzakelijke voorwaarde is om te 
kunnen bidden. Misschien heeft u dat ook wel eens meegemaakt, dat 
u zo druk bent in uw hoofd, dat zoveel dingen uw aandacht vragen, 
dat er geen rust is voor een behoorlijk gebed. O zeker, we zullen nog 
wel even bidden voor het eten en misschien ook nog wel even in de 
gauwigheid voor bewaring, maar voor echt bidden is even geen tijd; we 

‘t Hoofd omhoog, het hart naar boven (18)



20

zijn gewoon te druk en te vol met andere dingen. Komt dus tot bezin-
ning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden. Een belangrijke les!

4:8 “Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal 
van zonden.”

Als christenen hebben we elkaar meer nodig dan ooit tevoren. Tege-
lijkertijd is de individualisering totaal doorgeschoten. We hebben veel 
volgers maar weinig echte vrienden, we ‘appen’ wat af maar praten 
met elkaar doen we nauwelijks meer. Al die prachtige mogelijkheden 
die letterlijk binnen handbereik zijn, slokken een onevenredig deel van 
onze tijd op en als we zelf al nauwelijks tijd hebben om even tot rust te 
komen, hoe zouden we dan tijd hebben voor elkaar? Dat alles gaat ons 
als christenen niet voorbij. We zijn niet van de wereld, maar leven wel 
in de wereld. En we richten toch ook een groot deel van ons leven in om 
aan de eisen van het hedendaagse leven tegemoet te komen. Is dat dan 
allemaal verkeerd? Welnee. Maar daarom is de oproep die Petrus, door 
de Heilige Geest geleid, hier doet wel heel erg belangrijk. 

Laten we onze ogen open houden om het onderscheid te zien tussen 
wat werkelijk nodig is voor de taken die de Here ons ook in deze we-
reld geeft en datgene wat niet echt nodig is, maar toch wel hoge ogen 
gooit bij de mensen om ons heen die nog zonder God in de wereld 
zijn. Laten we toch ook vooral oog hebben voor de behoeften van onze 
medegelovigen, zo niet in materiële zin dan toch in het bijzonder in 
geestelijke zin. Het is in deze tijd van algemeen zedelijk en moreel ver-
val juist zo nodig om elkaar als kinderen van één Vader lief te hebben, 
om oog te hebben voor de noden van de ander.
 
Vers 8 spreekt over ‘bestendige liefde’. We moeten elkaar bestendig 
liefhebben. Niet alleen op de zondag wanneer we mogen samenko-
men, maar bestendig: dag aan dag. Het is een zegen van de Here wan-
neer we op de eerste dag van de week samen mogen komen met andere 
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gelovigen om de Here te prijzen en om naar Zijn Woord te luisteren, 
maar evenzo belangrijk is het om de hele week – bestendig – elkaar lief 
te hebben. 
Het gevolg van het elkaar bestendig liefhebben is wel een groot goed: 
“…want de liefde bedekt tal van zonden.” Hoe moeten we dat dan zien? 
Schoffelen we de verkeerde dingen dan maar onder het vloerkleed of 
praten we ze goed? Zeker niet! In het dertiende hoofdstuk van de brief 
aan de Korintiërs lezen we over de liefde een zelfde uitdrukking: ‘Alles 
bedekt zij’ Hoe komt dat? Omdat het karakter van de liefde is zoals we 
dat lezen in 1 Kor. 13:4 en 5: “De liefde is lankmoedig, de liefde is goeder-
tieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst 
niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het 
kwade niet toe.” 

Zowel in ons vers uit de brief van Petrus als ook in 1 Korinthe 13 gaat 
het hier over de goddelijke liefde (agapè), die we niet uit onszelf heb-
ben maar die van boven komt, zoals we lezen in Rom. 5:5: “…omdat de 
liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven 
is,…” Wanneer we elkaar zo liefhebben dan wordt niet alleen een me-
nigte van zonden bedekt omdat we elkaar mogen opbouwen en oproe-
pen toch vooral tot eer van onze Heiland te leven, maar betekent dat 
ook een heiliging in ons leven. Wanneer we ons praktische dagelijkse 
leven naar elkaar afschermen, zoals dat in deze tijd van individualisme 
zo snel gebeurt, dan kan deze heilzame werking van de onderlinge 
liefde veel minder goed haar werk doen als wel de bedoeling is.

4:9 “Weest gastvrij jegens elkander, zonder morren.”

Zonder mopperen? Waarom staat dat er nu achter? Gastvrijheid is toch 
een vanzelfsprekendheid? Het zal toch niet zo zijn dat we als christe-
nen, onderling de deur niet voor elkaar opendoen? God kent ons vaak 
beter dan we ons zelf kennen en Zijn Woord is duidelijk en helder. We 
zijn immers erg gesteld op onze privacy en hebben het druk genoeg. 
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Hebben we wel tijd voor elkaar? Hoe belangrijk is het in deze tijd om 
aandacht aan elkaar te geven, zodat we van elkaar weten dat we bij 
elkaar kunnen aankloppen wanneer we noden of zorgen hebben. De 
onderlinge band versterken is een belangrijk middel om in deze wereld 
overeind te blijven om een antwoord te hebben op de omstandigheden 
en om ook in de opvoeding van de kinderen ervaringen te kunnen de-
len. Laten we gastvrij zijn ten opzichte van elkaar en opnieuw beseffen 
dat we niet alleen op de zondag aan elkaar gegeven zijn, maar dat we 
ook samen de strijd in deze wereld mogen aangaan.

4:10 “Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die hij ontvangen heeft, als 
goede rentmeesters over de velerlei genade Gods.”

Niemand kan zeggen: ‘dat gaat aan mij voorbij want ik heb geen bij-
zondere gave gekregen’. In 1 Kor. 12:4-11 lezen we: “Er is verscheiden-
heid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest; en er is verscheidenheid in 
bedieningen, maar het is dezelfde Here; en er is verscheidenheid in werkingen, 
maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt. Maar aan een ieder wordt de 
openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen. Want aan de een wordt 
door de Geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis 
te spreken krachtens dezelfde Geest; aan de een geloof door dezelfde Geest en 
aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest; aan de een werking van 
krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van geesten, en 
aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen. Doch 
dit alles werkt één en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, ge-
lijk Hij wil.” We hebben dus allemaal iets ontvangen dat bedoeld is om 
elkaar mee te dienen, tot welzijn van elkaar. Wat we van God gekregen 
hebben dat mogen we, ja, dat moeten we gebruiken. Het is goed ons af 
te vragen wat wij dan gekregen hebben en niet zozeer naar een ander te 
kijken wat die gekregen heeft en dat dan ook willen hebben. Nee, zoals 
er een veelkleurige wijsheid van God is, heeft Hij ook in Zijn wijsheid 
ons allen persoonlijk iets gegeven als een genadegave van Hem, die we 
mogen inzetten om anderen te dienen. 
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Die gaven moeten we gebruiken als rentmeesters. Dat wil zeggen dat 
we die gaven zodanig moeten laten werken dat ze vrucht dragen. Een 
rentmeester zorgt ervoor dat het vermogen van zijn Here niet achteruit 
gaat maar dat het rente draagt zodat het in stand blijft of vermeerdert.

Wij mogen elkaar dienen met de gaven die we van God ontvangen 
hebben en het is met die gaven zoals met het kruikje van de weduwe 
van Sarfath waarvan we lezen in 1 Koningen 17: we mogen eruit gieten 
voor een ander, maar het raakt niet op. Als gelovigen zijn we aan elkaar 
verbonden als leden van het lichaam van Christus en God geeft in dat 
lichaam elk een eigen functie ten dienste van het geheel. Dat wordt ons 
in het verdere gedeelte van 1 Korinthe 12 duidelijk uitgelegd. 

Laten we daaraan gehoor geven en als goede rentmeesters van al die 
verschillende genadegaven van God toch ijverig zijn om te dienen. 
Want zoals in het lichaam geen lid gemist kan worden zo kan er ook 
niemand gemist worden in het dienen van de gemeente met de eigen 
specifieke genadegave. God zorgt voor de juiste middelen en wij mo-
gen ze inzetten. Laten we dat dan ook doen tot welzijn van allen.

4:11 “Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God; dient iemand, laat 
het zijn als uit kracht, door God verleend, opdat in alles God verheerlijkt worde 
door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de kracht, in alle eeuwigheid! 
Amen.”

Dat lijkt wel wat hoog gegrepen voor ons gewone stervelingen zouden 
we zeggen. Maar dat is het niet. Wanneer we onze oude mens achter-
laten bij het kruis en met Christus opgestaan zijn tot een nieuw leven, 
een nieuwe mens, dan mogen we leven door de Geest, dan is het niet 
meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En dan kunnen we woorden 
spreken als van God en dienen in Gods kracht. Dan kan en zal dat zijn 
tot verheerlijking van God en tot opbouwing van de gelovigen. 

‘t Hoofd omhoog, het hart naar boven (18)
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Het is opvallend dat daar waar we in de brief aan de Efeziërs lezen over 
de uitoefening van de gaven, we daarvan een uitwerking vinden die 
onze gedachten te boven gaat, maar toch de waarheid is. We lezen in 
Efeze 4:11-13: “En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evan-
gelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot 
opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en 
der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de 
maat van de wasdom der volheid van Christus.” 
Zo is het Gods bedoeling en zo mogen we door Zijn genade rentmees-
ters zijn over de velerlei genadegaven van God. Daardoor wordt God 
verheerlijkt in ons omdat onze Here en Heiland Jezus Christus in onze 
harten woont en we door Hem trouwe dienaren mogen zijn. Hem zij 
daarvoor eeuwig dank gebracht.

Wordt D.V. vervolgd.
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