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De Heer die onze handen houdt
en sprak “laat dezen gaan”,
doet elk die op zijn Woord vertrouwt,
beveiligd bij Hem staan.
Vreesachtig zien wij op de wind,
met grote zorg vervuld. 
Maar Hij beschermt zijn angstig kind
met liefde en geduld.

En zijn er tranen, is er pijn
dan wijst Hij op het eind,
wanneer we thuis gekomen zijn
en elke traan verdwijnt.
Dan zien we: wat Hij heeft gedaan
was beter, hoger, meer.
Dan bidden wij Hem dankbaar aan:
Hoe trouw was U, o Heer.

  J.Ph.Buddingh
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Worden als een kind (2)
_______________________________________________________

De Bijbel, Gods woord, toont ons een aantal leerrijke voorbeelden van 
jonge mensen die de weg van de Here zochten. We willen hier één 
voorbeeld nader uitwerken en hopen dat ook onze jonge mensen deze 
artikelen willen lezen. Nog belangrijker is het echter dat ze door zelf 
in de Bijbel te lezen, leren verstaan en begrijpen wat dit onderwijs in-
houdt. 
De ouderen mogen hun kinderen en ook de kinderen van geloofsge-
noten bijstaan in het zoeken naar de wil van God, ook voor wat betreft 
de keuze van een eventuele huwelijkspartner; daarover gaat het in dit 
artikel. Een bekend(?) voorbeeld is de geschiedenis van het meisje Re-
bekka, zoals beschreven staat in Genesis 24.

Toen Abraham op hoge leeftijd was gekomen, dacht hij na over de toe-
komst van zijn zoon Isaak, die nog ongehuwd was. Hij zocht een vrouw 
voor zijn zoon, maar zocht deze toekomstige schoondochter niet bij de 
Kanaänieten, in wiens midden hij woonde. Deze Kanaänieten waren 
afgodendienaars en een ‘af’-god is een god die ons probeert van God 
‘af’ te houden. 

Paulus constateerde bij zijn bezoek aan Athene, de stad die bekend 
stond om haar wijsheid, dat daar ook vele afgoden werden gediend 
(Hand. 17:22,23). Athene ligt in Griekenland, waar de Olympische 
Spelen zijn ontstaan. In onze tijd worden topsporters wel aangeduid als 
‘godenzonen’; er is niets nieuws onder de zon (Pred.1:9).

Nadat Abraham bereid was gebleken om zijn zoon te offeren, was nu 
de tijd gekomen om een bruid voor zijn zoon te zoeken. Deze bruid 
moest echter van ver komen. Deze geschiedenis is een ‘voor’-beeld van 
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God de Vader, Die nu een bruid vergadert voor zijn Zoon, de Here Je-
zus. Paulus schrijft: “Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds ver weg 
waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus.” (Ef. 2:13) De knecht, 
die in deze geschiedenis een beeld is van de Heilige Geest, gaat op weg 
met allerlei kostbaarheden van zijn heer en zender Abraham. Hij gaat 
naar de stad van Nahor, een broer van Abraham die achtergebleven 
was in Mesopotamië toen Abraham naar het beloofde land trok. Aange-
komen bij die stad gaat de knecht naar de waterbron en hij roept daar 
eerst de Here, de God van Abraham aan. Nog tijdens het uitspreken van 
dit gebed, “Hij was nog niet uitgesproken...” (Gen. 24:15), vindt er onmid-
dellijk verhoring plaats doordat Rebekka verschijnt. 

Dat was een gebedsverhoring, omdat het een gebed/verzoek was naar 
Gods wil. In de Bijbel vinden we meerdere personen die dat ervaren 
mochten (zie bijv. Dan. 9:20 - Luc. 1:11,12 - Hand. 10:3, 4, 9-11). 

Daar bij die waterbron vindt de eerste ontmoeting plaats tussen de 
knecht en de toekomstige bruid. Het meisje dat schoon was van uiter-
lijk en zichzelf rein bewaard had, komt naar de waterbron en de knecht 
vraagt haar om wat water. Hij zal ook moe geweest zijn na zo’n lange 
reis. 
Dat herinnert ons aan die andere Persoon, de Here Jezus, die ook ver-
moeid van een reis aan de Samaritaanse vrouw wat water vroeg. Het zal 
niet toevallig zijn geweest dat de Here Jezus zat bij de put van Jacob, de 
latere zoon van Rebekka (Joh. 4:4-7).

Rebekka voldoet aan het verzoek van de knecht, maar zij doet nog 
meer dan haar gevraagd werd: zij geeft ook de kamelen te drinken. 
Daarmee werd vervuld wat de knecht aan God had gevraagd, toen hij 
bad: “Laat het nu zo zijn, dat het meisje tot wie ik zeg, neig toch uw kruik, 
opdat ik drenke en zegt: Drink, en ook uw kamelen zal ik drenken, dat Gij 
haar bestemd hebt voor uw knecht Isaak” (Gen. 24:14). Het meisje, dat op 
dat moment nog niet wist wie de man was die tot haar sprak, toont een 
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bewonderenswaardige gezindheid. Ze verzorgt niet alleen de knecht, 
maar ook de tien kamelen; een heel karwei! 

Paulus schrijft dat ook wij de gezindheid van de Here Jezus moeten 
navolgen, Die de gestalte van een slaaf heeft aangenomen (Filip. 2:5-
7). Over de gemeenten in Macedonië schrijft hij: “en zij vroegen met alle 
aandrang, uit eigen beweging, van ons de gunst deel te mogen nemen aan het 
dienstbetoon voor de heiligen en zij gaven zich - zoals wij niet hadden durven 
verwachten - eerst aan de Here en door de wil van God ook aan ons” (2 Kor. 
8:4,5). De Here Jezus zegt: “Ik weet uw werken en liefde en dienstbetoon…” 
(Openb. 2:19). Rebekka is daarom ook voor onze jonge mensen een 
voorbeeld dat nog steeds navolgenswaard is. 

In onze tijd heeft de sexuele moraal een dieptepunt bereikt, waarmee 
ook onze jonge mensen worden geconfronteerd. Laat Rebekka, die 
‘schoon van uiterlijk was’ en daardoor ook wel bij de mannen opgeval-
len zal zijn, daarin een lichtend voorbeeld zijn; ook voor wat betreft de 
kleding die gedragen wordt.

De knecht van Abraham geeft vervolgens enige schatten van zijn heer 
aan het meisje: een gouden ring en twee gouden armbanden. De ring 
spreekt van oneindigheid, omdat een ring geen begin en einde heeft. Zo 
is het ook met de liefde van de Here Jezus voor zijn gemeente:

Oneindige liefde, hoe rijk maakt U toch!
U mint ons o Heiland, wat wensen wij nog?

Het is de eerste maal dat er in de Bijbel een ring wordt genoemd en dat 
komt hier tot uitdrukking als de knecht deze gouden ring van zijn heer 
aan de toekomstige bruid geeft. Abraham toonde hiermee dat hij wist 
dat de reis van de knecht niet tevergeefs zou zijn, want doordat hij een 
gouden ring aan de knecht meegaf, liet hij zien dat hij onvoorwaarde-
lijk vertrouwde op de goede uitkomst. 
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Hebben wij ook zo’n geloofsvertrouwen? Ook nu nog wordt een hu-
welijk bevestigd doordat bruid en bruidegom elkaar een gouden ring 
aan de vinger schuiven, als teken van de wederzijdse liefde en onver-
brekelijke trouw. Het totale gewicht van de gouden voorwerpen ver-
tegenwoordigt een aanzienlijke waarde. Zo is een ieder die gelooft in 
de Here Jezus, van grote waarde voor Hem, omdat Hij zelfs méér heeft 
gegeven dan gouden sieraden. Hij heeft voor de gemeente geen goud of 
zilver betaald, maar Hij heeft de gemeente gekocht met zijn eigen, kost-
baar bloed (1 Petr. 1:18,19). Voor de gemeente, zijn bruid, de parel van 
grote waarde (Matth. 13:45,46), heeft Hij alles gegeven wat hij bezat!

Gods woord toont ons hier een meisje dat zich niet als een feministe 
gedraagt en daarbij opkomt voor eigen vermeende rechten, maar die 
zich bewust is van haar plichten. Zij toont een gezindheid waarover 
de apostel later aan de zusters schrijft: “... opdat ... zij door de wandel van 
vrouwen, zonder woorden, gewonnen worden, doordat zij uw reine en god-
vruchtige wandel opmerken…met de onvergankelijke (tooi) van een zachtmoe-
dige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God” (1 Petr. 3:1-4). Dat is 
een houding die in de ogen van de tegenwoordige wereld een dwaas-
heid is, maar in het oog van God kostbaar. Welke waardering zoeken 
we: die van de wereld of die van God? Welke beloning geeft de wereld 
ons en welke beloning staat ons van de Here te wachten?

Als de knecht vervolgens aan het meisje vraagt of er in het huis van 
haar vader plaats is om te overnachten, blijkt dat de knecht op het juiste 
adres terecht is gekomen. “Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, 
en Hij zal het maken;...” (Ps. 37:5). De waarheid van deze belofte komt 
hier nu in beeld. Het meisje blijkt een dochter te zijn van Betuël, een 
zoon van Abrahams broer Nahor (Gen. 22:20-23), het is dus een ach-
ternicht van Abraham. Als de knecht verneemt dat zij tot de familie van 
Abraham behoort, buigt hij zijn knieën en dankt God voor de leiding 
die hij nu ondervonden heeft. 
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Dat is voor ons ook een les: niet alleen vragen, maar ook danken als 
de Here ons gebed verhoord heeft. De apostel zegt: “Weest in geen ding 
bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzeg-
ging bekend worden bij God” (Filip. 4:6). “... dankt te allen tijde… de Vader, 
voor alles, …” (Ef. 5:20).
De vader van Rebekka was de achtste zoon van Nahor en zijn vrouw 
Milka: een heenwijzing naar een nieuw begin. De knecht was op reis 
gegaan om voor de zoon van Abraham een vrouw te halen uit het verre 
land; hij had daarvoor een lange reis afgelegd. 

De apostel Jakobus vertelde later aan de vergaderde gemeente in Je-
ruzalem dat “Simeon heeft uiteengezet, hoe God er van meet af aan erop be-
dacht geweest is een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen” (Hand. 
15:14). Zo heeft Paulus verre reizen gemaakt om een volk, de gemeen-
te, voor de Here Jezus te verzamelen uit alle heidenen. Daardoor werd 
er een nieuw begin gemaakt, nadat het Joodse volk in meerderheid het 
geloof in de Here Jezus had afgewezen. De Here zond Paulus ver weg, 
naar de heidenen (Hand. 22:18,21). 

Sara, de vrouw van Abraham was gestorven (Gen. 23:2) wat ook een 
beeld is van Israël, waarin het geestelijke leven nu, tijdelijk, ontbreekt. 
Ondanks de weigering van Israël voert de Here zijn plannen toch uit, 
want de Here had zijn ontwerp klaar liggen en dat wordt niet tegen 
gehouden door de onwil van mensen. Deze plannen waren van meet 
af aan gereed, dus vanaf het begin waren deze plannen al bekend bij 
God. “Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen, … een gedeeltelijke 
verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat” 
(Rom. 11:11,25). En zo is het ook gegaan in de geschiedenis van Abra-
ham: Sara is gestorven, maar een andere vrouw neemt haar plaats in, 
Rebekka.

Er zijn altijd mensen die financieel voordeel zien in hetgeen God aan 
de mensen wil schenken, zo ook Laban, de broer van Rebekka. Zijn 
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beweegredenen om de knecht van Abraham op te zoeken waren niet 
geestelijk, maar waren gebaseerd op hebzucht. Er staat: “Rebekka nu had 
een broeder, die Laban heette. En Laban snelde naar de man, naar buiten, bij de 
bron. Zodra hij namelijk de ring gezien had en de armbanden aan de handen 
van zijn zuster…” (Gen. 24:30) Nog steeds herkenbaar, ook in deze tijd. 
Paulus heeft dat ook meegemaakt, toen hij schreef:  “Want wij zijn niet als 
zo velen, die winst maken uit het woord van God, maar wij spreken in Christus 
uit zuivere bedoelingen, ja op gezag van God en voor Gods aangezicht” (2 Kor. 
2:17). Een opziener moet daarom ook worden getoetst (Tit. 1:7) en hij 
mag ook niet geldzuchtig zijn (1 Tim. 3:2,3).

Deze Laban is dezelfde als de latere schoonvader van Jakob, de zoon 
van Rebekka. Hij zou zijn aanstaande schoonzoon bedriegen door hem 
eerst ongemerkt met Lea te laten trouwen en daarna pas met de vrouw  
die werkelijk door Jakob werd bemind: Rachel. Jakob heeft in ruil voor 
deze huwelijken zijn schoonvader veertien jaren moeten dienen. Ver-
volgens moest hij vaststellen dat zijn schoonvader een bedrieger was, 
die zijn loon tienmaal veranderen zou (Gen. 31:7). “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” (1 Tim. 6:9,10). En 
dat is nog steeds actueel!

Laban nodigt de knecht van Abraham uit in het huis van zijn vader om 
bij hen te komen eten, maar de knecht wil niet eerder eten dan nadat hij 
de opdracht van zijn heer Abraham heeft bekend gemaakt. Hij vertelt: 
“Ik ben de knecht van Abraham”, waarna hij verder nog meedeelt dat de 
Here zijn heer Abraham zeer gezegend heeft en hem rijk heeft gemaakt. 
Later zei koning Salomo: “De zegen des Heren, die maakt rijk, zwoegen 
voegt er niets aan toe” (Spr. 10:22). Kennen wij die geestelijke rijkdom 
ook, die we ontvangen hebben zonder dat daar werken van ons tegen-
over staan? Paulus schrijft aan de gemeente: “want in elk opzicht zijt gij rijk 
geworden in Hem” (1 Kor. 1:5).
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Heer, hoe rijk zijn wij in U!
Alle schatten van dit leven,
Kunnen niet de rijkdom geven,
Die wij reeds genieten, nu.
Heer, hoe rijk zijn wij in U!

Abraham had zijn aardse rijkdom niet verworven dankzij eigen inspan-
ningen en werken, maar hij had het uit de hand van God ontvangen: 
kleinvee, runderen, zilver, goud, slaven, slavinnen, kamelen en ezels. 
Abraham had aardse rijkdom ontvangen, maar wij zijn gezegend met 
alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten, in Christus Jezus 
(Ef. 1:3). Door het geloof mogen wij zeggen: “Hoe zal Hij, die zelfs zijn 
eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem 
ook niet alle dingen schenken?” (Rom. 8:32). Voor ons geldt daarbij het-
zelfde als bij Abraham: niet uit eigen werken, maar alleen uit genade 
(Ef. 2:7-9).

De knecht gaat nu uitvoerig bekendmaken welke opdracht hij van zijn 
heer Abraham had ontvangen, hij houdt geen informatie achter. Paulus 
zegt later tot de oudsten van Efeze: “Want ik heb niet nagelaten u al de raad 
Gods te verkondigen” (Hand. 20:27). De Here Jezus, de Knecht des Heren 
(Jes. 42:1), zei voor zijn dood aan het kruis: “Gij zijt mijn vrienden…Ik 
heb u vrienden genoemd, omdat ik alles wat Ik van mijn Vader gehoord heb, u 
heb bekend gemaakt” (Joh. 15:14,15). Ook Abraham wordt in de Bijbel 
driemaal ‘vriend van God’ genoemd (2 Kron. 20:7 en Jes. 41:8 en Jak. 
2:23), omdat de Here ook tot Abraham over de toekomst had gesproken 
(Gen. 12:7 en Gal. 3:16).

Gods verborgen omgang vinden
zielen, waar zijn vrees in woont.
’t Heilgeheim wordt aan zijn vrinden,
Naar zijn vreêverbond getoond. 

      (Ps.25:7 berijmd)

Worden als een kind (2)
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De knecht vertelt dat door de liefdevolle verzorging van Rebekka de 
Here hem toonde dat zij de beoogde bruid voor de zoon van zijn heer 
zou zijn. Zij ‘stond vooraan in liefdebetoon en goede werken’ (Tit. 3:8). 
Na deze verklaring vertelt de knecht dat hij, na de vingerwijzing van 
God, zijn knieën heeft gebogen om de Here te danken voor zijn leiding, 
zoals ook Paulus deed, nadat hij aan de oudsten van Efeze verteld had 
dat hij terug zou gaan naar Jeruzalem (Hand. 20:22,36). 

Bidden en danken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niet al-
leen vragen om leiding van de Here in ons leven, maar ook danken 
voor die leiding, óók als het een andere weg blijkt te zijn, dan onszelf 
voor ogen stond. 

Laban en zijn vader Betuël komen tot de slotsom dat dit alles een be-
sturing van de Here is geweest (Gen. 24:50). God geeft ons ook nu nog 
steeds ‘leiding in het geloof’ (1 Tim. 1:4). Broer en vader zeggen tot de 
knecht dat hij het meisje mee moet nemen naar de heer van de knecht, 
“Zie, daar is Rebekka, neem haar en ga heen, opdat zij de vrouw worde van de 
zoon van uw heer, zoals de Here gesproken heeft” (Gen. 24:51). Zo is ook 
de gemeente de vrouw geworden van de Zoon van de Here (Ef. 5:25-
27). De knecht dankt nu opnieuw de Here dat Hij deze gezindheid in 
het hart van Betuël en Laban gewerkt heeft (vers 52), waarna de knecht 
vervolgens nog meer rijkdommen van zijn heer te voorschijn brengt en 
aan Rebekka schenkt. Ook Laban en zijn moeder mogen delen in de 
rijkdom. 
De Hethieten hadden voorheen al tot Abraham gezegd, toen hij een 
grafstede zocht voor zijn overleden vrouw: “Luister naar ons, mijn heer, 
een vorst Gods zijt gij in ons midden”. Abraham en zijn rijkdom waren tot 
een zegen gesteld, te midden van een volk dat God niet kende (Gen. 
23:6, zie ook 12:2).

Nu de knecht ziet dat God zijn reis voorspoedig heeft gemaakt, wil hij 
zo snel mogelijk terug naar zijn heer om Rebekka met de zoon van zijn 
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heer te verenigen (vers 54). Ook wij mogen weten dat de Here Jezus 
niets liever wil dan dat wij met Hem verenigd zullen worden en de 
apostel Paulus spreekt ook over “onze vereniging met Hem” (2 Thess. 2:1), 
evenals de Heiland dat Zelf ook doet (Openb. 22:7).

Laban en zijn moeder, die beiden een deel gekregen hadden van de 
giften die de knecht bij zich had, proberen de knecht op te houden door 
te zeggen dat het meisje beter nog een tiental dagen in hun huis kan 
blijven. Vriendelijk toch, of was er misschien een andere beweegreden? 
“Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen?” 
(Jer. 17:9). Maar de knecht wil zich niet langer laten ophouden, hij wil 
nu zo snel mogelijk terug naar zijn zender om het meisje aan de zoon 
voor te stellen. De uiteindelijke beslissing wordt nu aan het meisje zelf 
voorgelegd. Zij wordt nu voor de alles beslissende keuze gesteld die 
haar uiteindelijke toekomst zal bepalen: nog blijven in het huis waarin 
zij geboren en getogen is, of zonder oponthoud meegaan naar haar 
toekomstige echtgenoot, die zij nog nooit gezien heeft. 

Zo worden ook onze jonge mensen voor de keuze gesteld die hun eeu-
wige lot zal bepalen: vasthouden aan de wereld, of alles wat lief en 
dierbaar was loslaten en op weg gaan naar Hem, die de hoogste prijs 
heeft betaald. Vanuit Gods woord weten we welke prijs de Here Jezus 
heeft betaald om zijn bruid te verwerven: zijn eigen kostbaar bloed! 
Hij “die Zichzelf heeft gegeven voor onze zonden, om ons te trekken uit de 
tegenwoordige boze wereld, naar de wil van onze God en Vader” (Gal. 1:4). 
Rebekka nam de enig juiste beslissing: ze liet alles achter en ging met 
de knecht mee op weg naar een heerlijke toekomst. Zij had haar brui-
degom niet gezien, maar de liefdesuitingen, zoals de gouden ring en de 
gouden armbanden, waren voor haar genoeg om te weten dat het hart 
van de zoon uitging naar haar. 

Zo mogen ook wij en onze jonge mensen weten dat de panden die Hij 
ons elke eerste dag van de week weer toont, het brood en de wijn, een 
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bewijs zijn van zijn liefde voor ons. Wij worden door deze tekenen er 
telkens weer aan herinnerd dat wij op reis zijn naar Hem Die ons lief-
heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven. Hij verliet de hemel en 
kwam naar de wereld om ons te verlossen met een hoge prijs. Als wij 
bereid zijn Hem te volgen zullen wij de omgekeerde weg bewandelen: 
wij verlaten dan de wereld om te gaan naar de hemel, naar het huis van 
de Vader, daar waar Hij woont! Ga je mee op reis? 

Het meisje zei eenvoudig: JA! Eén woord slechts sprak zij en dat was 
genoeg. Geen moeilijke discussies of zij zich wel goed genoeg voel-
de, of zij wel ‘lang genoeg op de weg was’, nee, haar antwoord was 
eenvoudig ‘JA!’ Zo was ook Maria’s antwoord op de mededeling van 
Martha dat de Meester haar riep: “En toen zij dat hoorde, stond zij ijlings 
op en ging tot Hem” (Joh. 11:29). Luisteren naar de roepstem van de Here 
Jezus en dan eenvoudig gaan!

Het meisje dat in deze geschiedenis tot voorbeeld mag dienen voor al 
onze jonge mensen, verlaat haar huis en haar vader, moeder en broer 
om de knecht te volgen: hij leidde haar door deze wereld en zal on-
derweg ongetwijfeld tot het meisje gesproken hebben over zijn heer en 
zijn zoon. De Here Jezus zei vlak voor zijn weg naar het kruis: “wanneer 
Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waar-
heid…de toekomst zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij 
zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen” (Joh. 16:13,14). 

Zoals Rebekka alles achter zich liet om de knecht te volgen, zo lieten 
ook de discipelen alles achter om de Here Jezus te volgen. De Heiland 
zegt, ook nu nog: “En een ieder die huizen of broeders of zusters of vader of 
moeder of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mijn naam, zal vele malen 
meer terugontvangen én het eeuwige leven erven.” (Matth. 19:29) De Here 
Jezus staat ook nu nog bij de waterbron en zegt tot een ieder, zowel 
jong als oud: “Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke!” (Joh. 
7:37).
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Na een lange reis komen de knecht en het meisje aan in het Zuiderland 
en komt er iemand uit de richting van een andere waterput: de put 
Lachai-Roï. Deze naam betekent: de put van de Levende, Die naar Mij 
ziet. Zij ziet een man die hen tegemoet komt in het veld en zij vraagt 
aan de knecht: “Wie is die man daar, die ons tegemoet komt in het veld? En de 
knecht zei: Dat is mijn heer” (Gen. 24:65). Het is bijzonder dat Isaäk zijn 
bruid tegemoet gaat. “Zo zullen ook wij…in een oogwenk weggevoerd wor-
den, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen” 
(1 Thess. 4:17). Prachtige beelden in het Oude Testament, die ons tot 
voorbeeld dienen ten aanzien van onze spoedig komende ontmoeting 
met onze Here!

De knecht sprak over Abraham, de vader, als zijn heer, maar hier in 
Gen 24:65 ook over de zoon van de vader als zijn heer. “Wie Mij gezien 
heeft, heeft de Vader gezien.” “Ik en de Vader zijn één”, zei de Here Jezus, de 
Zoon van de Vader (Joh. 14:9 - 10:30). Petrus zei tot Cornelius: “...Jezus 
Christus. Deze is aller Heer” (Hand. 10:36).

Nadat de knecht Rebekka op de zoon heeft gewezen, toont zij een groot 
geestelijk inzicht dat nog steeds navolgenswaard is: zij bedekt zich met 
een sluier. Als de gemeente op de eerste dag van de week samenkomt 
om haar Here te ontmoeten aan zijn tafel, mogen de zusters uitdrukking 
geven aan die ontmoeting met de Here door, in navolging van deze 
jonge Rebekka, zich te sluieren met hun haar en de hoofdbedekking. 
Welk een voorrecht dat uitsluitend aan de zusters is voorbehouden! 
(1 Kor. 11:13, 15).

Isaak brengt Rebekka in de tent van zijn overleden moeder Sara en hij 
neemt Rebekka tot zijn echtgenote en betoont haar zijn liefde. Zo is de 
gemeente nu de vrouw van de Here Jezus geworden (Ef. 5:22-25) en 
heeft de gemeente de plaats van Israël ingenomen. Rebekka, waarvan 
vermeld werd dat “het meisje zeer schoon van uiterlijk was, een maagd, met 
wie geen man gemeenschap had gehad” (vers 16) is een beeld van de ge-
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meente, waarover Paulus schrijft: “Want met een ijver Gods waak ik over u, 
want ik heb u verbonden aan één man, om u als een reine maagd voor Christus 
te stellen” (2 Kor. 11:2). Rebekka werd door haar gehoorzaamheid aan 
de roep van de Here, samen met Isaak, tot een zegen gesteld, want één 
van haar kleinzonen zou later een heel volk in leven behouden: Jozef!

Dat Rebekka tot een voorbeeld zal mogen zijn voor al de jonge mensen 
die de weg tot de Here Jezus willen volgen, meisjes zowel als jongens!

Ik wil volgen, zonder vragen,
Waar mijn Meester gaat, of staat.

Wordt D.V. vervolgd.
ggggg

Worden als een kind (2)

Soms, als wij wachten tot de omstandigheden 
zullen veranderen, wacht God tot de omstan-

digheden ons zullen veranderen.
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Het welbehagen
_______________________________________________________

Bij de geboorte van de Here Jezus in Bethlehem was er een grote he-
melse legermacht die God loofde, zeggende: “Ere zij God in de hoge, en 
vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.” (Luc. 2:14) Dit zijn bekende 
woorden, maar wat is daarvan de betekenis? Dit was een bijzonder 
getuigenis vanuit de hemel, niet van een enkele engel, maar God had 
een grote hemelse legermacht gezonden om aan de mensen duidelijk 
te maken wat in Zijn hart was. Hij wilde zowel zijn vrede alsook zijn 
welbehagen in de mensen tot stand brengen. Die vrede was het eerste 
waarover de hemelse legermacht sprak, maar het was niet het enige.

De vrede die God bedoelde is niet de afwezigheid van oorlog tussen 
de volkeren, maar God wilde de vrede tussen de mens en Zichzelf tot 
stand brengen. Die vrede tussen de Here en ons kon de mens niet be-
werken, daartoe was nodig dat de Vredevorst zou komen. De profeet 
Jesaja had al eeuwen voor de geboorte van de Here Jezus over de komst 
van de Goddelijke Vredevorst geprofeteerd. “Want een Kind is ons gebo-
ren, een Zoon is ons gegeven…en men noemt Hem…Vredevorst.” (Jes. 9:5) 
De apostel Paulus schrijft over de Here Jezus: “Bij zijn komst heeft Hij 
vrede verkondigd aan u, die ver weg waart en vrede aan hen, die dichtbij waren” 
(Ef. 2:17). Hij heeft vrede gemaakt door het bloed van zijn kruis (Kol. 
1:20). Op het kruis heeft de Here Jezus de tussenmuur die scheiding 
maakte, de vijandschap, weggebroken en daardoor is Hij onze vrede 
geworden (Ef. 2:14). 

Dat is een vrede, die alle verstand te boven gaat (Filip. 4:7). Daarom 
mogen we, in navolging van Paulus zeggen: “Wij dan, gerechtvaardigd uit 
het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus, door wie wij 
ook de toegang hebben…” (Rom.5:1,2) Door het geloof in de Here Jezus 
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mogen wij God nu onze Vader noemen en zijn wij zelfs zijn ‘huisgeno-
ten’ geworden (Joh. 14:2,3 en Ef. 2:19).

Kent u die vrede die alle verstand te boven gaat? Voor de mensen die de 
Here Jezus afwijzen en dus ‘los van God’ zijn, schrijft de profeet Jesaja: 
“De goddelozen, zegt de HERE, hebben geen vrede” (Jes.48:22 en 57:21). Zij 
blijven oorlog voeren, ‘tegen de Here en zijn Gezalfde’ (Ps. 2:2).

Maar bij de komst van de Here Jezus als Vredevorst in deze wereld, 
heeft de grote hemelse legermacht over nog een tweede onderwerp 
gesproken, waarvoor onze aandacht wordt gevraagd. De hemelse le-
germacht sprak, na de afkondiging over de vrede, ook over het ‘welbe-
hagen’ dat God de mensen aanbood. 

Hoe kon God een ‘wel-behagen’ hebben in zondige mensen? Dat is niet 
omdat de mens het zo geweldig doet. Er is voor de mens geen enkele 
reden om zichzelf, in hoogmoed, op de borst te slaan; nee, er is een 
andere grondslag. God heeft zijn Zoon gezonden in deze verdorven 
wereld, opdat door het geloof in de eniggeboren Zoon van God, het 
welbehagen zichtbaar zou worden in verloste zondaren, die de vrede 
met God aangenomen hebben.

Bij de doop van de Here Jezus, toen Hij opsteeg uit de Jordaan, zag de 
Heiland dat de hemelen ‘gescheurd’ werden en dat de Heilige Geest in 
de gedaante van een duif op Hem neerdaalde. Toen klonk er een stem 
vanuit de hemelen: “Gij zijt mijn Zoon, de Geliefde, in U heb Ik mijn welbe-
hagen.” (Marc. 1:10,11) Dit getuigenis gaf de Vader Zelf over zijn Zoon 
en werd gegeven aan het begin van de openbare dienst van de Here Je-
zus op aarde. Later, bij de verheerlijking van de Here Jezus op de berg, 
klonk er opnieuw die stem uit een ‘lichtende wolk’ en werden dezelfde 
woorden door de Vader gesproken: “Deze is mijn Zoon, de Geliefde, in wie 
Ik mijn welbehagen heb…” (Matth. 17:5 en 2 Petr. 1:17). 

Het welbehagen
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Het welbehagen van de Vader kon zich toen niet verder uitstrekken 
dan tot zijn Zoon. Deze Zoon was toen de Enige waarover God zijn 
welbehagen kon betonen. Er wordt, ten onrechte, wel eens gezegd, dat 
de stem uit de hemel toen zei: ‘Deze is mijn Zoon, in wie Ik ‘al’ mijn 
welbehagen heb’, maar dat staat er niet! 

De consequentie van zo’n bewering is dat Gods welbehagen beperkt 
zou blijven tot de Here Jezus. Dan zou het getuigenis van de hemelse 
legermacht “in mensen een welbehagen” onjuist zijn geweest! Let op 
dat er over ‘mensen’ in het meervoud wordt gesproken! Wij moeten 
in onze uitspraken niet verder gaan dan wat de Bijbel ons leert, maar 
daar ook niet van afnemen. Het was kennelijk Gods bedoeling dat zijn 
welbehagen zich zou gaan uitstrekken tot meerdere mensen. Daartoe 
is zijn Zoon in de wereld gekomen, om door zijn offer mensen tot God 
te brengen. Zo schrijft de apostel Petrus, die als getuige op die heilige 
berg aanwezig was toen de stem van God klonk: “Christus…die Zelf onze 
zonden in zijn lichaam op het hout heeft gebracht…opdat Hij u tot God zou 
brengen.” (1Petr. 2:24 en 3:18) Dezelfde apostel zei tegen de Romeinse 
hoofdman Cornelius: “onder elk volk is, wie Hem vereert en gerechtigheid 
werkt, Hem welgevallig…door Jezus Christus” (Hand. 10:35,36). En ook 
Paulus schrijft: “Daarom stellen wij er een eer in…Hem welgevallig te zijn.” 
(2 Kor. 5:9) Zoeken wij die eer ook voor de Here, om Hem welgevallig 
te zijn?

In het Oude Testament werd al tot Kores - die naam betekent herder - 
gezegd dat God zijn Herder zou zenden die al zijn welbehagen zou 
volvoeren, aangaande de herbouw van Jeruzalem (Jes. 44:28). Die zelf-
de koning Kores wordt vervolgens als ‘gezalfde’ aangeduid (Jes.45:1), 
wat een heenwijzing is naar de ware Gezalfde, de Here Jezus en de 
goede Herder.

Vanaf den beginne was het in Gods hart om zijn raadsbesluit betref-
fende het welbehagen in de mens, te volbrengen. Hij zegt: “Mijn raads-
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besluit zal volbracht worden, en Ik zal al mijn welbehagen doen” (Jes. 46:10). 
Toen de Here Jezus het werk op het kruis tot een einde had gebracht, 
riep Hij de woorden: “Het is volbracht” (Joh. 19:30). Daardoor werd de 
weg van Gods welbehagen naar de mens geopend.

God sprak over zijn Zoon als ‘de Geliefde’. David - die naam betekent  
geliefde - heeft in een psalm geschreven wat de positie zou zijn van 
hen die geheiligd zijn door het bloed van de Here Jezus. Er staat: “Wat 
betreft de heiligen, die in den lande zijn: zij zijn de heerlijken in wie al mijn 
welbehagen is.” (Ps 16:3)

Het welbehagen van God strekt zich nu uit tot allen die geloven in de 
Here Jezus, want zij zijn door Hem:

- geheiligd (Joh. 17:17),
- verheerlijkt (Joh. 17:22),
- welbehaaglijk gemaakt (Luc. 10:21).

Wij zijn nu door God, “aangenaam gemaakt in de Geliefde” (Ef. 1:6). Daar-
mee is voleindigd wat de hemelse legermacht sprak: “…in de mensen een 
welbehagen”.

Paulus geeft echter nog een ernstige vermaning aangaande het welbe-
hagen: “Wij vermanen u ook de genade Gods niet tevergeefs te ontvangen, 
want Hij zegt: Zie, nú is het de tijd van het welbehagen, nú is het de dag van 
het heil!” (2 Kor. 6:2) Laten wij er dus ernst mee maken!

ggggg
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‘t Hoofd omhoog, het hart naar boven
De eerste brief van Petrus (19)

__________________________________________________________________

4:12,13 “Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet be-
vreemden, alsof u iets vreemds overkwame. Integendeel, verblijdt u naarmate gij 
deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen 
verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid.”

Petrus schrijft zijn brief in de eerste plaats aan ‘de vreemdelingen die 
in de verstrooiing zijn’ zoals we in het eerste vers van de brief heb-
ben gelezen. Zij waren door de grote vervolgingen die tegen de eerste 
christenen waren ontstaan van hun huis en haard verdreven en in den 
vreemde terecht gekomen. En ook daar ging de vervolging door. Petrus 
wijst hen erop dat ze geliefden zijn. Geliefden van Petrus, de apostel 
voor de besnedenen (Gal. 2:8), maar bovenal geliefden van God de 
Vader voor wie zij in en door Christus aangenaam gemaakt waren. Zij 
waren vast besloten om voor hun Heer en Heiland uit te komen, ook al 
leverde dat hen smaad en vervolging op. Hen overkwam wat de Here 
Jezus reeds had voorzegd: “Indien de wereld u haat, weet dan, dat zij mij 
eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare 
liefhebben, doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld uit-
gekozen heb, daarom haat u de wereld.” (Joh. 15:18,19) 

Wanneer we in de praktijk van het leven onze Heiland willen volgen, 
dan kunnen we ervan uitgaan dat we in de wereld niet warm onthaald 
worden. O, zeker, wanneer we het werk dat de Here ons geeft, thuis 
of buiten, doen als voor de Here dan wil Hij dat zegenen. Dan zullen 
we ook een goed getuigenis krijgen van hen die buiten zijn. Het zal 
ons echter in de wereld geen echte vrienden opleveren en wanneer er 
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principiële keuzes moeten worden gemaakt, dan zullen we merken dat 
we alleen staan en niet begrepen worden. 

In ons land en in grote delen van de westerse wereld is er nog een vrij-
heid van godsdienst en daar mogen we de Here dankbaar voor zijn. 
Maar wanneer we om ons heen zien en lezen wat er plaatsvindt in grote 
delen van Afrika en het Midden-Oosten, in Syrië en Egypte, in Noord-
Korea, China en India dan komen we tot de conclusie dat wij hier een 
uitzondering vormen. Veel gelovigen wordt het onmogelijk gemaakt om 
voor hun Here uit te komen, om een samenkomst te bezoeken, om in 
hun Bijbel te lezen, als ze er al een hebben in hun eigen taal. Ouders 
worden van kinderen gescheiden, hele families worden uit hun huizen 
verdreven en zijn op de vlucht: vreemdelingen in de verstrooiing. Hoe 
moeten we hier onze Here oneindig dankbaar zijn dat Hij ons nog de 
vrijheid geeft om Hem te dienen. 

Maken we van die vrijheid dankbaar gebruik of zijn andere dingen be-
langrijker? Laten we ook waakzaam zijn: in het ‘vrije’ westen worden 
we dan misschien niet vervolgd om wat we belijden, maar er is wel een 
groot gevaar van laksheid en lauwheid. Petrus schrijft hier dat we ons 
mogen verblijden wanneer we deel hebben aan het lijden van Chris-
tus; dat betekent één met Hem zijn in Zijn verwerping door de wereld. 
Wanneer alles van een leien dakje gaat in ons leven, kan het ook zo-
maar zijn dat we de Here niet zo erg nodig hebben, dat we menen het 
allemaal wel zelf te kunnen. 

In dat verband zijn de woorden die Jakobus schrijft wel veelzeggend: 
“Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekin-
gen valt, want gij weet, dat de beproeving van uw geloof volharding uitwerkt.” 
En nog sterker zegt de apostel Jakobus dit in Jak. 1:2,3: “Zalig is de man, 
die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de 
kroon des levens ontvangen die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.” Zo 
is de beproeving als het ware een proeve van bekwaamheid. 
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Het is de Here die ons in bepaalde omstandigheden brengt omdat Hij 
ons tot Hem wil trekken, omdat Hij ons wil leren alleen op Hem ons 
vertrouwen te stellen. Hoe dankbaar mogen we zijn dat Hij met de ver-
zoeking ook voor de uitkomst zorgt. (1 Kor. 10:13) 

Maar ook wanneer de satan niet rondgaat als een brullende leeuw (1 
Petr. 5:8) met zware vervolging, laten we dan beducht zijn voor het feit 
dat hij nog een andere verschijningsvorm heeft, namelijk een engel des 
lichts (2 Kor. 11:14). Misschien is dat hier in het vrije westen nog wel 
een veel groter gevaar. De Here Jezus zelf is veertig dagen door de satan 
verzocht in de woestijn. Enkele van die verzoekingen zijn ons opgete-
kend opdat we daarvan zouden leren. Daarbij citeert de satan tot drie 
keer toe Gods Woord, maar past het volkomen verkeerd toe. 
De Here Jezus – het Woord zelf – pareert de aanvallen van de satan in 
die drie gevallen telkens met een Bijbelgedeelte dat wèl de juiste toe-
passing geeft. Laten we waakzaam zijn en bovenal Gods Woord tot ons 
laten doordringen door het te lezen en te overdenken opdat we er klaar 
voor zijn de aanvallen van de satan, die hij doet als een engel des lichts, 
af te slaan. Niet voor niets lezen we in Kol. 3:16: “Het woord van Christus 
wone rijkelijk in u,…” Wanneer we dat Woord hanteren dan kunnen we 
in de kracht van de Here ook die engel des lichts overwinnen. Maar la-
ten we ons niet vergissen: de satan is slim en listig, laten we daarom ook 
het Woord van Christus niet matig tot ons nemen maar rijkelijk opdat 
we ammunitie hebben. Laten we ook niet vergeten te bidden zoals de 
Here ons dat heeft geleerd: “…maar verlos ons van de boze.” (Matth. 6:13) 
Hiermee bedoelt de Here Jezus niet dat we verlost moeten worden van 
de boze in de zin van onze behoudenis. 

Wanneer we in de Here Jezus geloven en mogen weten dat Hij onze 
zonden gedragen heeft, dan zijn we verlost uit de greep van de boze. 
Nee, de bede ‘verlos ons van de boze’ geldt specifiek de verzoeking 
door de boze. 
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Datzelfde vinden we in het gebed van de Here tot Zijn Vader in 
Joh.17:15: “Ik bid niet, dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen 
bewaart voor de boze.” Laat dat toch ook ons dagelijks gebed zijn.

De verzoeking door de satan – hetzij als een brullende leeuw, hetzij als 
een engel des lichts – is niet alleen een beproeving van ons geloof, het 
maakt ook dat we meer gaan uitzien naar de komst van de Here: “opdat 
gij u met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid.” 
Wanneer we in ons aardse leven hebben geleerd om de aanvallen van 
de satan af te slaan, wanneer we onze Here – in alle zwakheid die 
ons eigen is – hebben mogen volgen en dienen, dan zal het ons een 
vreugde zijn wanneer Hij zijn heerschappij aanvaardt. Dan mogen we 
ons verblijden dat zijn heerlijkheid eindelijk geopenbaard wordt, dat 
ook voor de godvijandige wereld duidelijk zal worden dat zij de ver-
keerde keuze heeft gemaakt en Hij, die nu nog wacht in de hemel, zijn 
macht zal tonen en zijn heerschappij zal vestigen. Wanneer eindelijk 
werkelijkheid zal worden wat we lezen in Filip. 2:10 en 11: “…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 
Here, tot eer van God, de Vader.”

4:14 “Indien gij door de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig, daar de 
Geest der heerlijkheid en de Geest Gods op u rust.”

Zo heeft de Here Jezus dat zelf gezegd toen hij de berg op was gegaan 
en zijn discipelen leerde: “Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt 
en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt 
u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten voor 
u vervolgd.” (Matth. 5:11 en 12) 
Wat een bijzondere bemoediging geeft Gods Woord ons hier: de Geest 
der heerlijkheid en de Geest Gods rust op ons. De satan mag menen dat 
hij ons kan overweldigen, maar zo is het niet. We hebben een machtige 
medestander: de Heilige Geest van God, die ook de Geest der heer-
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lijkheid is, rust op ons. Misschien zijn we ons daarvan niet altijd be-
wust, maar daardoor is het niet minder waar. Wat een troost is dat voor 
zovelen die ernstig lichamelijk of geestelijk vervolgd worden door de 
satan, die in deze wereld vele trawanten heeft. Het lijkt alsof hij heeft 
overwonnen, maar integendeel: de Geest der heerlijkheid rust op hen. 
Ze lijken verslagen maar mogen het weten dat hun leven met Christus 
verborgen is in God. De Here Jezus heeft ons de Heilige Geest beloofd 
en noemt Hem de Trooster: “En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een an-
dere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn.” En ook: “want Hij blijft 
bij u en zal in u zijn.” (Joh. 14: 16 en 17b)

4:15,16 “Laat dus niemand uwer moeten lijden als moordenaar, of dief, of 
boosdoener, of als een bemoeial. Indien hij echter als Christen lijdt, dan schame 
hij zich niet, maar verheerlijke God onder die naam.”

Het is niet tot eer van de Here wanneer we straf moeten ondergaan 
omdat we ons niet gedragen zoals het behoort. Gods Woord is daarover 
duidelijk. We lezen in Rom.13:1-4: “Ieder mens moet zich onderwerpen 
aan de overheden die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God, 
en die er zijn, zijn door God gesteld. Wie zich dus tegen de overheid verzet, 
wederstaat de instelling Gods, en wie dit doet, zullen een oordeel over zich 
brengen. Want, als iemand goed handelt, behoeft hij niet bevreesd te zijn voor 
de overheidspersonen, maar wel, als hij verkeerd handelt. Wilt gij zonder vrees 
voor de overheid zijn? Doe het goede, en gij zult lof van haar ontvangen. Zij 
staat immers in dienst van God, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, wees 
dan bevreesd; want zij draagt het zwaard niet tevergeefs; zij staat immers in de 
dienst van God, als toornende wreekster voor hem, die kwaad bedrijft.” 

Er worden hier vier voorbeelden genoemd van zaken die we niet moe-
ten doen. De eerste drie zullen ons wel duidelijk zijn: we moeten niet 
moorden of stelen, of meer algemeen: geen boze (verkeerde) dingen 
doen. Zo leren ons ook de tien woorden (geboden) uit het Oude Testa-
ment. Maar een bemoeial zijn? Het hier gebruikte woord betekent let-
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terlijk: iemand die zich bemoeit met de taak van een ander. Dat moeten 
we niet doen, want dat kan leiden tot conflicten en spanningen. Ieder 
heeft zijn eigen taak die hij mag vervullen als voor de Here. 

Een soortgelijke aanwijzing vinden we ook in de brief aan de Galaten: 
“Ieder moet zijn eigen werk toetsen; dan zal hij slechts voor zichzelf stof tot roem 
hebben en niet voor een ander. Want ieder zal zijn eigen last dragen.” (Gal. 6:4 
en 5) Dat geldt voor onze relatie met de wereld waarin we ons werk te 
doen hebben, maar dat geldt in het bijzonder ook voor onze taak in de 
gemeente, het lichaam van Christus. Ook daarin hebben we allemaal 
onze eigen taak en we moeten ons niet bemoeien met de taak van een 
ander. Zo leert ons 1 Kor. 12:18: “Nu heeft God echter de leden, elk in het 
bijzonder, hun plaats in het lichaam aangewezen zoals Hij heeft gewild.” Wat is 
God goed dat hij zulke praktische lessen in Zijn Woord aan ons geeft. 
Laten we ze ter harte nemen en opvolgen. 

Wanneer we verkeerde dingen doen hebben we straf verdiend, zo leert 
ons ook de Bijbel. En wanneer dat uitkomt dan hebben we ons te scha-
men. We hoeven ons echter niet te schamen wanneer we als christen 
lijden. 

Wat een prachtige uitdrukking is dat: ‘als christen’. Dat is de naam die 
in de Bijbel gebruikt wordt voor hen die geloven in de Here Jezus Chris-
tus. De geliefde Zoon van de Vader, Die op aarde kwam om voor de 
zonden te sterven van allen die in Hem geloven en er trots op zijn zich 
naar Zijn naam te noemen: ‘Ik ben een christen.’ In Hand. 11:26 lezen 
we: “…dat de discipelen het eerst te Antiochië Christenen werden genoemd.” 
En later wanneer Paulus voor Agrippa staat herhaalt hij tegenover hem 
de opdracht die de Here zelf aan Paulus heeft gegeven: “…want hiertoe 
ben Ik u verschenen om u aan te wijzen als dienaar en getuige daarvan, dat gij 
Mij gezien hebt en dat Ik aan u verschijnen zal, u verkiezende uit dit volk en 
de heidenen, waarheen Ik u zend, om hun ogen te openen ter bekering uit de 
duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij verge-

‘t Hoofd omhoog, het hart naar boven (19)



24

ving van zonden en een erfdeel onder de geheiligden zouden ontvangen door 
het geloof in Mij.” (Hand. 26:16-18) Zo geeft de Here zelf de kern van 
de evangelieboodschap weer, waardoor een verloren zondaar zich ook 
een christen mag noemen. Agrippa zegt dan ook - maar dan spottend 
bedoeld – “Gij wilt mij wel spoedig als Christen laten optreden!” (vers 28)
Had hij dat maar gedaan!

De Bijbel geeft maar één naam aan hen die geloven: christenen. Noe-
men we onszelf nog zo? Of vinden we dat niet genoeg en moeten we 
nog andere benamingen daaraan toevoegen? Laten we dat niet doen 
en het een eer vinden ons christen te noemen. Is dat, nee is Hij, niet 
de kern van ons geloof? We volgen toch niet iets na, maar Iemand? In 
Kol. 3: 4 wordt dat zo kernachtig uitgedrukt: Christus, die ons leven is. 
En als de mensen ons dan vervolgen of links laten liggen, als ze ons 
vals beschuldigen slechts omdat we christenen zijn? Dan hoeven we 
ons niet te schamen, nee dan mogen we – hoe bijzonder is dat – God 
verheerlijken onder die naam. 

Pal staan voor onze Heiland onder alle omstandigheden dat maakt ons 
een christen en we mogen Hem, zij het met veel zwakheid, navolgen 
zoals Hij zelf geleefd heeft tot verheerlijking van Zijn God en Vader en 
met trots de titel christen dragen. De mensen kunnen op ons neerzien 
en ons misschien in een kwaad daglicht stellen, wij hoeven ons dan niet 
te schamen, maar het verdragen tot eer van Zijn Naam!

Wordt D.V. vervolgd.
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‘t Hoofd omhoog, het hart naar boven (19)


