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Verenigd met mijn Heiland, 
o welk een heerlijk lot!
De scheidsmuur is gevallen; 
ik ben verzoend met God.
Hoe donker ook ‘t verleden, 
hoe groot mijn zondental,
door Jezus vond ik vrede, 
want Hij vergaf het al.

‘k Wil een zijn met mijn Heiland! 
‘t Is al wat ik begeer;
met Hem in ‘t licht te wandelen, 
zijn grote naam ter eer!
De wereld en haar schatten, 
‘t zinkt alles in het niet,
bij deze rust en vrede, 
die ik in God geniet.

Als ‘k een ben met mijn Heiland, 
kan ik gelukkig zijn
in bange, donkere uren, 
in zorgen, angst en pijn.
Zijn liefde heelt de wonden; 
Hij is steeds aan mijn zij:
mijn ziel heeft niets te vrezen, 
want Jezus zorgt voor mij.

       LdH 325
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Worden als een kind (slot)
_______________________________________________________

De Bijbel geeft ons veel voorbeelden van jonge mensen, waar de ou-
deren ook van kunnen leren. De jongeren behoren zich tegenover de 
ouderen op een gepaste wijze te gedragen. “Word niet heftig tegen een 
oude man,...” schrijft Paulus aan de jongeling Timotheüs (1 Tim. 5:1). 

De naam Timotheüs betekent Godvereerder. Deze jongeman wordt 
voor het eerst in de Bijbel genoemd in Hand. 16:1-3, toen Paulus en Si-
las op reis waren door Klein-Azië. In de stad Lystra ontmoetten zij deze 
Timotheüs, die ondanks zijn jeugdige leeftijd, goed bekend stond bij 
de broeders van Lystra en Iconium. Dat is een positief getuigenis over 
deze jongeman, niet omdat hij zichzelf aanbeval, maar omdat anderen 
dat over hem vertelden, “...want niet wie zichzelf aanbeveelt, doch wie van 
de Here een aanbeveling ontvangt, heeft de proef doorstaan” (2 Kor. 10:18). 

Ondanks dat de ouders van Timotheüs van verschillende afkomst wa-
ren, heeft deze jongeman de weg van het geloof gekozen. Zijn vader 
was een Griek, maar zijn moeder een gelovige vrouw, die van Joodse 
afkomst was. De grootmoeder en moeder van Timotheüs zijn van grote 
invloed geweest op de geestelijke ontwikkeling van hun (klein)zoon. 
Paulus herinnerde Timotheüs daar aan toen hij schreef: “...en dan komt 
mij voor de geest uw ongeveinsd geloof, zoals het eerst gewoond heeft in uw 
grootmoeder Loïs en uw moeder Eunice, en ook - daarvan ben ik overtuigd - 
(woont) in u” (2Tim.1:5). Dat betekent dat het geloof in de Zoon van God 
niet tijdelijk in hem gevestigd was, maar dat dit geloof een woonplaats 
in deze jongeman had gevonden zoals de Here Jezus dat ook zelf heeft 
beloofd: “Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn 
Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen” 
(Joh.14:23). Is dat niet navolgenswaard voor onze jongeren? 
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Uit deze heenwijzing van Paulus naar de gelovige moeder en groot-
moeder van Timotheüs blijkt ook hoe belangrijk de rol van de moeders 
is in de geestelijke groei van hun kinderen. Zij mogen al vanaf het pril-
ste begin hun kinderen wijzen op de liefde van de Here. Zoals eens 
moeder Hanna deed, die haar zoontje Samuël aan de Here afstond  
en deze kleine jongen in dienst van God stelde, onder toezicht van de 
priester Eli (1 Sam. 1:28 en 2:11). Zoals eens deze jonge Samuël tot een 
zegen gesteld werd voor het volk Israël, zo is ook de jonge Timotheüs 
tot een zegen geweest in de dienst van Paulus en zo mogen ook onze 
jonge mensen, zowel jongens als meisjes, weten dat zij als jonge gelo-
vigen tot een zegen kunnen zijn in de dienst van God. Om te dienen 
naar Gods wil en geleid door Gods Geest, niet om te heersen in of over 
de gemeente, want er staat geschreven: “Wee u, o land, welks koning een 
kind is, ...” (Pred. 10:16).
Josia, één van de laatste koningen van Israël, is ook een lichtend voor-
beeld. In 2 Kron. 34:2 lezen we van hem: “Hij deed wat recht is in de ogen 
des Heren en wandelde in de wegen van zijn vader David; hij week niet af, 
rechts noch links.” Deze jongeman was slechts acht jaren oud toen hij op 
de troon kwam, maar hij week niet af, noch naar rechts noch naar links! 
(zie ook Jes.30:21) Hij herstelde de instelling van het Pascha op een 
wijze zoals dat voor het laatst was gevierd onder de profeet Samuël: 
“Daarop vierde Josia in Jeruzalem de Here het Pascha.” - “Zulk een Pascha was 
in Israël niet gevierd sinds de dagen van de profeet Samuël; geen der koningen 
van Israël heeft het Pascha gevierd zoals Josia het vierde met de priesters, de 
Levieten en geheel Juda en Israël dat zich daar bevond, en met de inwoners van 
Jeruzalem.” (2 Kr. 35:1,18). 

Twee jongemannen, die in één adem worden genoemd met betrekking 
tot de herinnering aan de verlossing door het bloed van het Lam. Zij 
dienen ons en ook onze jonge mensen tot een voorbeeld!
Zo mag ook de gemeente van de Here Jezus, op elke eerste dag van 
de week eraan herinnerd worden dat zij door het bloed van hét Lam, 
verlost is uit de slavernij van de zonde (Rom. 6:17). Zoals het volk Israël 
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onder Samuël en Josia het Pascha vierde op de wijze zoals God die had 
ingesteld, zo mogen ook wij, als gemeente van de Here Jezus, op elke 
eerste dag van de week samenkomen om de dood van de Here Jezus 
te verkondigen, juist zoals het ook in het begin van de eerste gemeente 
werd gedaan (Hand. 20:7).

Paulus besneed de jongeman Timotheüs ‘ter wille van de Joden’. De 
moeder van Timotheüs was een Jodin en binnen de Joodse traditie is elk 
kind dat uit een Joodse moeder is geboren ook per definitie een Jood 
of Jodin; Timotheüs was dus een onbesneden Jood. De afkomst van de 
vader is hierbij niet van doorslaggevende betekenis, omdat het vader-
schap niet onomstotelijk vastgesteld kan worden, dit in tegenstelling 
tot het moederschap. Mede daarom staat in het evangelie van Lucas de 
Joodse afkomst van de Here Jezus vermeld, in het geslachtsregister van 
zijn moeder Maria, waarbij staat dat ‘men meende’ dat Jozef zijn vader 
was. 
Het was duidelijk dat niet Jozef zijn vader was, maar dat God Zelf de 
Vader was van de Here Jezus, want God Zelf gaf daarvan getuigenis 
bij de doop van de Here Jezus. In Lucas 3: 21,22 lezen we: “En het 
geschiedde, terwijl al het volk gedoopt werd, dat, toen ook Jezus gedoopt werd 
en in gebed was, de hemel zich opende, en de heilige Geest in lichamelijke 
gedaante als een duif op Hem nederdaalde, en dat er een stem kwam uit de he-
mel: Gij zijt mijn Zoon, de geliefde, in U heb Ik mijn welbehagen.” Hierdoor 
werd het Vaderschap ten aanzien van de Here Jezus wél onomstotelijk 
vastgesteld! Na deze vaststelling vanuit de hemel door zijn Vader, volgt 
onmiddellijk het geslachtsregister van zijn moeder Maria. De Here Je-
zus: God én mens in één Persoon!

Deze besnijdenis door Paulus van Timotheüs mag dus nooit worden 
gebruikt als argument om gelovigen uit de heidenen te besnijden (Gal. 
2:3). Deze kwestie was juist uitvoerig aan de orde geweest in Jeruza-
lem, waarbij Paulus en Barnabas zich fel verzetten tegen de besnijdenis 
van de gelovigen uit de heidenen. Zie hoofdstuk 15 van Handelingen.
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Timotheüs kon nu ook, samen met Paulus, de Joden toespreken in hun 
synagogen (Hand. 17:1, 10, 17 en 18:4, 19, 26 enz.). Er bestond nu 
voor Timotheüs geen belemmering meer om tot de Joden te gaan, om-
dat zij hem nu als één van hen konden herkennen. Deze jongeman 
Timotheüs was nu geschikt voor de dienst, want hij was ‘voor de Joden 
als een Jood geworden, om Joden te winnen’ (1 Kor. 9:20).

Timotheüs heeft veel onderwijs van Paulus ontvangen, en werd door 
Paulus ook gebruikt voor verschillende diensten. Toen Paulus moest 
vluchten voor de Joden uit Thessalonica, liet hij daar Timotheüs, samen 
met Silas, achter in Berea om hen verder te onderwijzen in de Schriften. 
Omdat dezen dagelijks in de Schriften controleerden of het onderwijs 
van Paulus wel overeenkwam met de Schriften, was een degelijke Bij-
belkennis van Silas en Timotheüs een vereiste. In zijn tweede brief aan 
Timotheüs benadrukt Paulus nog een keer het nut van zulke kennis: 
“Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wèl bewust van wie gij het 
hebt geleerd, en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs 
kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. Elk van God 
ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te ver-
beteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, 
tot alle goed werk volkomen toegerust” (2 Tim. 3:14-17). 

Dat is een oproep die niet alleen gericht is tot Timotheüs, maar tot alle 
jonge mensen, om de Bijbel te bestuderen die de ware wijsheid bevat 
betreffende Gods liefde, ons betoond in zijn Zoon, de Here Jezus. Dat 
Woord wijst ons, jong en oud, de weg naar de zaligheid. Bijbelbespre-
kingen zijn niet bedoeld om alleen de ouderen te onderrichten, maar 
Paulus wijst de jongeman Timotheüs en daarmee ook onze jongeren 
erop dat het voor allen nuttig is. Daarom hier de oproep aan de jon-
geren (en ook de ouderen): bezoek de Bijbelbesprekingen en andere 
gelegenheden om kennis te nemen van de Schriften, “die u wijs kunnen 
maken tot zaligheid”.
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Worden als een kind. Daarover heeft Paulus meerdere malen aan Ti-
motheüs geschreven. Ondanks dat zowel Paulus als Timotheüs toena-
men in ouderdom, beschouwde Paulus zijn medewerker Timotheüs nog 
steeds als zijn kind (1 Tim. 1:2, 18 en 2 Tim 1:2 en 2:1). Ook dit is een 
les voor ons allen. Al zijn wij nog zolang op de weg met de Here, ons 
kennen is nog steeds onvolkomen (1 Kor. 13:9) en daarom moeten wij 
als ‘kinderen’ ons telkens weer laten onderwijzen vanuit Gods woord.

Er zal een moment komen dat de Heiland van degenen die Hem ge-
volgd zijn zal zeggen: “Ziehier, ik en de kinderen, die God mij gegeven 
heeft” (Hebr. 2:13). Dat is het heilrijke gevolg van de uitspraak van de 
apostel Johannes: “Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij 
de macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun die in zijn naam geloven” 
(Joh. 1:12). Ter bevestiging van deze uitspraak van de apostel over het 
‘kindschap Gods’ sprak de Here Jezus na zijn opstanding tot de discipe-
len: “Kinderen, hebt gij ook enige toespijs?”(Joh.21:5). Dat werd gezegd tot 
hen die jammerlijk gefaald hadden toen de Here Jezus de weg van het 
lijden ging. Het ‘kindschap’ stond echter onwrikbaar vast, omdat het 
niet door hen, maar door Hem voor hen tot stand was gebracht!

Worden als een kind heeft vergaande gevolgen. De Bijbel leert ons dat 
zij die Christus Jezus hebben aangenomen, ‘kinderen van God gewor-
den zijn’. Daardoor zijn zij ook mede-erfgenamen geworden van de 
Zoon van God. De Here Jezus is in de wereld gekomen om onze zon-
den te dragen op het kruis, maar ook om zijn bezit te delen met hen die 
in Hem geloven. Er staat geschreven: “...gij hebt ontvangen de Geest van 
het zoonschap, door welke wij roepen Abba, Vader. Die Geest getuigt met onze 
geest, dat wij kinderen Gods zijn. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erf-
genamen: erfgenamen van God, en mede-erfgenamen van Christus;…” (Rom. 
8:15-17, zie ook Gal. 4:4-7 en Tit. 3:4-7).

De vraag die dit alles oproept is: Hoe kun je als oudere, worden als een 
‘kind’? Je leeftijd kun je niet meer ongedaan maken. Om te worden als 
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een kind is echter geen verjongingskuur nodig, waarvoor de mensen 
tegenwoordig bereid zijn om veel geld te betalen, een soort facelift. 
Nee, om een kind te worden is een geheel nieuw begin nodig: opnieuw 
geboren worden.

‘Hoe kan de mens opnieuw geboren worden?’, vroeg eens iemand aan 
de Here Jezus. Toen heeft de Heiland deze Schriftgeleerde, Nicode-
mus, uitgelegd dat hij niet opnieuw kon ingaan in de moederschoot, 
want dan zou hij opnieuw sterfelijk vlees ontvangen. De wedergeboren 
mens bestaat niet uit vlees, maar uit water en Geest. Het is een geeste-
lijk lichaam dat niet met de ogen kan worden waargenomen, maar dat 
wel ‘hoorbaar’ is. De Here Jezus vergelijkt de wedergeboren mens met 
het geluid van de wind (Joh. 3:8). Je kunt aan iemand horen dat hij/zij 
wederom geboren is, door datgene wat hij/zij na de wedergeboorte ge-
tuigt. “... zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere 
tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken” (Hand. 2:4).

Weer worden als een kind betekent geboren worden uit een andere 
vader, of beter gezegd: geboren worden uit dé VADER! Hij, die onze 
Abba, Vader is, dat betekent: lieve Vader! Want daartoe heeft onze God 
en Vader de Geest van zijn Zoon uitgezonden in onze harten, die roept: 
ABBA, VADER! (Gal.4:6).

De Here Jezus werd in de Hof van Gethsémane de beker van het lijden 
voor ogen gesteld en toen heeft Hij, de eniggeboren zoon van God, 
gezegd tot de Vader: “Abba, Vader, alles is U mogelijk, neem deze beker van 
Mij weg. Maar niet wat Ik wil, maar wat Gij wilt” (Marc.14:36). De Vader 
heeft de beker van het lijden niet weggenomen van zijn Zoon, mede 
omdat het zijn wil was dat er meerdere zonen zouden komen, die God 
met dezelfde naam zouden aanroepen: Abba, Vader! Het was zowel 
de wens van de Vader als de Zoon, dat er velen van het oordeel verlost 
zouden worden, opdat zij zouden delen in de heerlijkheid van de enig-
geboren Zoon. 
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1 Kor. 2:7 spreekt daarover als een geheimenis, “de verborgen wijsheid 
Gods, die God (reeds) van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid.” 
De Vader heeft de Here Jezus gezonden opdat die verborgen wijsheid 
via het kruis, waaraan de Heiland is gestorven (en wij met Hem, Gal. 
2:20), geopenbaard zou worden aan hen, die in zijn Naam geloven. 
Dat plan, dat God vóór de grondlegging der wereld had voorbeschikt, 
is nu werkelijkheid geworden. “Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij 
ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij 
de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen;...” (Rom. 8:29,30).

Toen de Here Jezus het gesprek over het worden als een kind met Ni-
codemus voerde, kon Hij op dat moment niet anders zeggen dan dat 
God de wereld zo lief had, dat Hij zijn ‘eniggeboren zoon’ gezonden 
had (Joh. 3:16). Ná zijn sterven en opstanding is Hij nu niet alleen de 
Eniggeboren Zoon, dat wil zeggen de Enige, maar is Hij nu ook de 
Eerstgeborene geworden onder vele broederen! De gelovigen vormen 
nu samen met de Here Jezus “een feestelijke en plechtige vergadering van 
eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen…” (Hebr .12:23). De 
Here Jezus neemt daarin de centrale plaats in, als de Middelaar, die 
door zijn werk op het kruis, ons in deze positie heeft gebracht.

Gode zij dank, voor zijn onuitsprekelijke gave! (2 Kor. 9:15).

Zoals kleine kinderen de gehoorzaamheid moeten leren, zo moeten 
ook wedergeborenen de gehoorzaamheid leren, maar dan de gehoor-
zaamheid aan God. De apostel Petrus schrijft: “Voegt u, als gehoorzame 
kinderen, niet naar de begeerten uit de tijd uwer onwetendheid, maar gelijk Hij, 
die u geroepen heeft, heilig is, wordt (zo) ook gijzelf heilig in al uw wandel;…” 
(1 Petr. 1:14). Voor de geestelijke groei hebben we ook geestelijk voed-
sel nodig en daarom worden wij opgeroepen om te ‘verlangen naar de 
redelijke onvervalste melk, opdat wij daardoor mogen groeien tot zalig-
heid’(1 Petr. 2:2). En ook de apostel Johannes schrijft aan de gelovigen, 
alsof zij kinderen zijn: “Mijn kinderkens, dit schrijf ik u,....” “Ik schrijf u, 
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kinderkens, ...” “Ik heb u geschreven, kinderen,...”  “Kinderen, het is de laatste 
ure;...” enz. (1 Joh. 2:1, 12, 13, 18,  zie ook vers 28 en 3:1, 2, 7, 18).

Willen wij worden als een kind van God? Dan is de enige weg daartoe 
dat wij de oude mens geheel afleggen in de dood, zoals men ook een 
overledene ‘aflegt’. Pas daarna kunnen wij de nieuwe mens aandoen. 
Dan worden wij veranderd en gelijkvormig gemaakt aan het beeld van 
Gods Zoon en wijst God ons een plaats in het lichaam van Christus, 
zoals Hij dat gewild heeft (1 Kor. 12:18). Dan is “wie in Christus is, een 
nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. En dit 
alles is uit God...” (2 Kor. 5:17,18).

Om te worden als een kind is het nodig dat de mens tot de erkenning 
komt dat de oude mens slechts ten verderve gaat, naar zijn misleidende 
begeerte, dat wil zeggen slechts uitzicht heeft op de dood (Ef. 4:22). 
De uitweg die God de mens aanbiedt, is om met Christus te sterven in 
de dood op het kruis. Vanaf die plaats wijst God de mens om de weg 
te gaan ‘in nieuwheid des levens’ (Rom. 6:3-5). Het leven dat wij via 
onze natuurlijke ouders hebben verkregen, is het leven uit ‘verganke-
lijk zaad’, dat wil zeggen dat dit leven slechts een beperkte levensduur 
heeft. Het nieuwe leven dat wij van onze hemelse Vader ontvangen 
hebben, door de wedergeboorte, is uit ’onvergankelijk zaad’ (1 Petr. 
1:23). Bij onze wedergeboorte zijn wij, in navolging van onze eerste 
geboorte op aarde, ingeschreven in de hemelse burgerlijke stand. De 
gelovigen staan ingeschreven in het boek des levens van het Lam (Filip. 
4:3, Openb. 3:5 en 21:27). Daardoor is de aardse nationaliteit van de 
gelovigen afgesloten, en zijn zij nu geworden tot burgers van een rijk in 
de hemelen, waaruit zij de Here Jezus Christus als Verlosser verwachten 
(Filip. 3:20). Dat alles is niet te danken aan enig werk of inspanning van 
de gelovigen, maar dat is het werk van de Vader die ons verlost heeft uit 
de macht van de duisternis, doordat zijn Zoon op het kruis voor ons in 
de duisternis is gegaan. Daarna heeft de Vader ons overgebracht in het 
Koninkrijk van de Zoon van zijn liefde! (Kol.1:12-14).
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Hebt u de Vader daarvoor al gedankt? Dat is de God en Vader van onze 
Here Jezus Christus, die ons geroepen heeft uit de duisternis tot zijn 
wonderbaar licht! (1 Petr. 2:9).

Worden als een kind, door de wedergeboorte, betekent ook dat de 
wedergeboren gelovige voedsel tot zich moet nemen om te kunnen 
groeien. Evenals de wedergeboorte een geestelijke zaak is, is ook het 
voedsel geestelijk van aard. Paulus moest aan de gelovigen in Korinthe 
schrijven dat zij, ondanks het onderwijs van de apostel, nog steeds de 
oude mens koesterden en voedden. Hij kon niet meer tot hen spreken 
als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleselijke mensen. Hij 
had hen aanvankelijk wel melk gegeven, zoals dat bij elke zojuist we-
dergeborene het geval behoort te zijn, maar zij waren niet gegroeid en 
niet verder gekomen in hun geloof. Zij namen het verkeerde voedsel. 

Was dat alleen in Korinthe het geval, waar de apostel moest conclude-
ren dat er onder hen ‘nijd en twist’ was? Is dat ook niet op vele plaatsen 
in de gemeente het geval? Wat heeft het ons, juist in de huidige situatie, 
nog te zeggen? In een andere brief van deze apostel moest vastgesteld 
worden dat de gelovigen ‘traag in het horen’ waren geworden. Terwijl 
zij, naar de tijd gerekend, leraren behoorden te zijn, moesten zij weer 
opnieuw gewezen worden op de basisbeginselen van het geloof, de 
‘eerste beginselen van de uitspraken Gods’. Zij moesten weer opnieuw 
aan de melkfles, omdat zij nog ‘zuigelingen’ waren en geen vaste spijs 
konden verdragen (Hebr. 5:11-14). Dat werd geschreven aan wederge-
borenen uit de Hebreeën, mensen die als geen ander het onderwijs uit 
Gods woord zouden moeten kennen. 

En hoe is het onder ons? Is het niet verdrietig dat er maar geen einde 
lijkt te komen aan de verdeeldheid en scheuringen? Is het misschien 
toch zo dat ieder zijn eigen (zakelijk) belang zoekt en niet ‘de zaak’ van 
Christus Jezus? Zoeken wij nog de dingen die boven zijn, waar Christus 
is, gezeten aan de rechterhand Gods? (Kol. 3:1,2). Zijn wij misschien 

Worden als een kind (slot)



11

bezig om onze eigen inzichten op te leggen aan anderen; steunen wij 
mogelijkerwijs toch op ‘eigen inzichten’? (Spr. 3:5).

Worden als een kind. Dat lijkt eenvoudig, maar het blijkt in de praktijk 
toch vaak erg moeilijk te zijn. Hoewel de apostel niet getrouwd was, 
heeft Paulus aan meerdere van zijn geestelijke ‘kinderen’ geschreven 
hoe zij verder hun dienst behoorden te vervullen in de gemeente. Hij 
heeft twee brieven geschreven aan zijn ‘kind Timotheüs’ (1 Tim. 1:2) en 
ook een brief aan zijn ‘kind Titus’ (Tit. 1:3).
Om te voorkomen dat er in gemeente zouden zijn, die zich hoger voel-
den dan het ‘kind’ Timotheüs schreef de apostel: “Niemand schatte u ge-
ring om uw jeugdige leeftijd” (1Tim. 4:12). Aan het eind van dezelfde brief 
kreeg deze jongeling nog het advies: “O Timotheüs, bewaar wat u is toever-
trouwd, houd u buiten het bereik van de onheilige, holle klanken en de tegen-
stellingen der ten onrechte zo genoemde kennis. Sommigen, die woordvoerders 
daarvan zijn, zijn het spoor des geloofs bijster geraakt” (1Tim. 6:20, 21).
Een advies dat ook in onze tijd navolging verdient: “Houd u buiten het 
bereik van…” Holle vaten klinken het hardst en daarvoor waarschuwde 
Paulus zijn kind Timotheüs al en daarmee ook ons. Veel geschreeuw, 
maar weinig wol!

In het Oude Testament vinden we een voorbeeld van een jonge man 
die door God werd geroepen om de volkeren te waarschuwen, voor het 
komende oordeel. Maar deze jongeman achtte zichzelf te gering om 
die taak te vervullen. Hij zei: “Ach Here, Here, zie, Ik ben jong. De Here 
echter zei tot mij: zeg niet, ik ben jong…Zie, Ik leg mijn woorden in uw mond” 
(Jer.1:4-9). De profetie van deze jongeling beslaat uiteindelijk tweeën-
vijftig hoofdstukken. Als de Here de woorden geeft, is dit altijd weer tot 
lering en opbouw van de gemeente. “Spreekt iemand, laten het woorden 
zijn als van God” (1 Petr. 4:11).

Het gevaar van al deze voorbeelden uit de Bijbel is dat jongeren zich 
verheffen boven de ouderen. Voor hen geldt dan ook de waarschuwing 

Worden als een kind (slot)
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van de apostel: “Evenzo gij, jongeren, onderwerpt u aan de oudsten. Om-
gordt u allen ten opzichte van elkaar met nederigheid, want God weerstaat de 
hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Vernedert u dan onder 
de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd” (1 Petr. 5:5). En 
daarmee zijn we weer terug bij het onderwijs dat de Here Jezus gaf aan 
zijn discipelen.

Willen we groot zijn in het Koninkrijk der hemelen en niet groot zijn 
in eigen ogen? Dan moeten we opnieuw luisteren naar de woorden 
van de Here Jezus, die een kind tot zich riep en zei: “Voorwaar, Ik zeg u, 
wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der 
hemelen voorzeker niet binnengaan. Wie nu zichzelf gering zal achten als dit 
kind, die is de grootste in het Koninkrijk der hemelen!” (Matth. 18:1-4).

Ja, wij stamelen, Abba, Vader,
Als uw kinderen al-te-gader,

Zondaars eertijds, kinderen nu.
Abba, Vader, lof zij U!

  (G.L. 83:1)

ggggg
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Hebt gij Mij waarlijk lief, meer dan dezen?
(Joh. 21:15)

____________________________________________________________

Wat er voorgevallen is tussen de Heiland en de diep verslagen Petrus, 
op de morgen van de opstanding, heeft niemand ooit vernomen. Wat 
de berouwvolle Petrus de Here antwoordde aan de zee van Tiberias, is 
door allen gehoord. 

“Hebt gij Mij waarlijk lief, meer dan dezen?” vraagt de Here ook aan 
ons telkens als Hij in ons hart een zaadje van hoogmoed ziet ontkie-
men. Want Hij weet zo goed dat als het opwaarts groeit, het de hele 
geestelijke wasdom kan vernietigen. Door zelfverheffing tegenover an-
deren zal het voor ons onmogelijk zijn om alleen Zijn eer in het oog te 
houden.

“Hebt gij Mij waarlijk lief?” vraagt de Heiland. Hij leert ons door de in 
het openbaar gestelde vraag dat de liefde, indien ze leeft in ons hart, 
ook naar buiten moet treden in ons leven. Niet met wat tussen Hem en 
ons voorvalt in de binnenkamer moeten wij naar buiten treden, maar 
wel met de vrucht van dat tweegesprek, de toewijding, die in het hart 
geboren wordt door Zijn ontfermende, opzoekende liefde. Die moet 
blijken in alles, altijd en overal.

“Hebt gij mij lief?” Dan eerst kunnen wij Zijn discipelen zijn!

Niet mij, niet mij, maar Hem zij d’ere,
Wanneer ik hier wandel in Zijn licht;
Zijn goedheid heeft mijn hart gericht! 

     (naar H.W.S.)

ggggg
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‘t Hoofd omhoog, het hart naar boven
De eerste brief van Petrus (20)

__________________________________________________________________________

4:17 “Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het 
bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het 
evangelie Gods?”

Wat een ernstig woord is dat: ‘het oordeel begint bij het huis Gods’. Het 
is goed om er even bij stil te staan. We zouden immers eerder verwach-
ten dat er zou staan: ‘de zegen begint bij het huis Gods’. 

Wat is Gods huis? Over dat huis Gods wordt enkele malen gesproken 
in het Nieuwe Testament. Paulus schrijft aan Timotheüs over dat huis 
als volgt: “…het huis Gods, dat is de gemeente van de levende God, een pijler 
en fundament der waarheid.” (1 Tim. 3:15b) Ja, daar kunnen we ons wel 
wat bij voorstellen: het huis waar God wonen kan, moet wel een pijler 
en fundament van de waarheid zijn. God kan immers geen verbinding 
hebben met leugen? De gemeente van de levende God vormt dat huis 
en tot die gemeente behoren allen die geloven dat de Here Jezus voor 
hun zonden aan het kruis van Golgotha heeft geboet. Dat is de plaats 
waar God wonen kan, zoals de Here Jezus dat zelf gezegd heeft: “Indien 
iemand mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefheb-
ben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen.” (Joh. 14:23) 

En zij die de Here liefhebben en zijn woord bewaren en bij wie de Va-
der en de Zoon kunnen wonen vormen samen de gemeente, zodat van 
de gelovigen samen kan worden gezegd: “Zo zijt gij dan geen vreemdelin-
gen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, 
gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, terwijl Christus 
Jezus zelf de hoeksteen is. In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op 
tot een tempel, heilig in de Here, in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een 
woonstede Gods in de Geest.” (Ef. 2:19-21). 
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In dat huis Gods heerst waarheid en heiligheid en die gemeente van de 
levende God is zowel pijler als fundament van die waarheid. Dat wil 
zeggen: de gemeente is gegrond op de waarheid die in Christus Jezus is, 
de waarheid die ons door de apostelen en profeten, geïnspireerd door 
Gods Geest, bekend gemaakt is. Maar zij is ook een pijler der waarheid, 
dat wil zeggen anderen kunnen steunen op die waarheid. Een prachtig 
beeld is dat voor de gemeente van de levende God die Christus heeft 
liefgehad zoals we lezen in Ef. 5:25 en 26: “…evenals Christus de gemeen-
te heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar 
reinigende door het waterbad met het woord,…” Zo is heiligheid en waar-
heid het kenmerk van de gemeente, het huis van God. 

Nadat de Here Jezus het werk aan het kruis had volbracht en naar Zijn 
Vader was teruggekeerd en de Heilige Geest was uitgestort, was alles 
vervuld wat voor het ontstaan van de gemeente nodig was. Toen de 
Here voor zijn hemelvaart tot de discipelen sprak, had Hij over de Hei-
lige Geest gezegd: “En zie, ik doe de belofte mijns Vaders op u komen. Maar 
gij moet in de stad blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit de hoge.” 
(Luc. 24:49) En daarna is dat huis van God, de gemeente, ontstaan.

Dat is een belangrijk woord van de Here dat we ook telkens weer op 
onszelf moeten toepassen. God ging zijn gemeente bouwen uit Jood en 
heiden en daarvoor zouden zijn dienstknechten uitgezonden worden 
om de blijde boodschap, het evangelie te brengen aan allen. Maar de 
discipelen moesten wachten totdat ze bekleed werden met kracht uit 
de hoge. Niet in eigen kracht brengen we het evangelie, niet in eigen 
kracht kunnen we gemeente van de levende God zijn, nee, we hebben 
kracht uit de hoge nodig, dat is de Heilige Geest die ieder die gelooft 
ontvangt. De discipelen hebben dat gedaan. “En toen zij in de stad ge-
komen waren gingen zij naar de bovenzaal, waar zij verblijf hielden.” (Hand. 
1:13) Vervolgens lezen we dat ze eendrachtig bijeen bleven, volhar-
dende in het gebed, ongeveer 120 personen. (verzen 14 en 15) En dan 
op de Pinksterdag komt de belofte van de Vader, de Heilige Geest. 
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Toen waren ze weer allen samen bijeen, om negen uur ’s morgens al 
(Hand. 2:15) en wat een omkeer heeft dat in hun leven gebracht! Zij 
spraken het woord met vrijmoedigheid. Het gevolg was dat op die eer-
ste Pinksterdag 3000 mensen werden gedoopt en aan de gemeente 
werden toegevoegd. Dat is een massale bijeenkomst geweest! Dat is 
niemand ontgaan. Zo gaat het wanneer de kracht uit de hoge werkt. En 
in het vervolg lezen we: “en zij loofden God en stonden in de gunst bij het 
gehele volk. En de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werd.” 
(Hand. 2:47) Geweldig, wat een werk heeft de Here gedaan! Wanneer 
we onszelf nu afvragen wat dan toch wel het kenmerk was van deze 
prille gemeente dan zouden we misschien geneigd zijn te zeggen: ‘ze 
hadden alles gemeenschappelijk’ Dat was ook zo, zoals we lezen in 
Hand. 2:44, maar dat was een gevolg van iets anders. We lezen nergens 
dat God hun had gevraagd om alles gemeenschappelijk te hebben en te 
doen. Wel hebben we gelezen wat de Here Jezus had gezegd: “Indien 
iemand mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefheb-
ben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen.” (Joh. 14:23) Zo wordt 
ook in het boek Handelingen ons het kenmerk gegeven van die eerste 
gemeente: “Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die 
dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd. En zij bleven volharden bij 
het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de 
gebeden.” (Hand. 2:41) 

Bijzonder is het dat God meteen bij het ontstaan van de gemeente ons 
ook aangeeft wat de kenmerken zijn van de gemeente, dat huis Gods 
waarover Petrus ons hier in zijn eerste brief schrijft. Zeven kenmerken 
geeft God ons hier van de gelovigen, die samen de gemeente vormen. 
In het Nieuwe Testament wordt ons die gemeente voorgesteld met drie 
verschillende beelden, namelijk het huis Gods, het Lichaam van de 
Heer en Zijn bruid. Zelfs door deze getallen 3 en 7 wordt ons nog eens 
bevestigd hoe groot en heerlijk die gemeente is voor onze Heiland en 
voor onze God en Vader. Hoe moet dat ons dan ook aansporen om 
gemeente te willen zijn zoals God dat graag ziet. Niet in eigen kracht, 
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nee, dan brengen we er niets van terecht. Met kracht uit de hoge alleen 
kunnen we laten zien wat het zeggen wil gemeente te zijn.

Die zeven kenmerken, die ons hier in Handelingen 2 worden genoemd 
zijn:

1) Het aanvaarden van het woord,
2) de doop,
3) toevoeging van zielen,
4) volharden bij het onderwijs der apostelen,
5) volharden in de gemeenschap,
6) volharden in het breken van het brood,
7) volharden in de gebeden.
 

Van deze 7 kenmerken hebben de eerste drie betrekking op de wijze 
waarop iemand aan de gemeente wordt toegevoegd. 
Niet voor niets wordt als eerste kenmerk van hen die God bij zijn ge-
meente voegt genoemd dat zij zijn woord aanvaardden. Hier in Han-
delingen had dat betrekking op het woord dat Petrus gesproken had. 
Dat woord was geïnspireerd door de Heilige Geest. We kunnen dat 
herkennen aan het feit dat Petrus in zijn toespraak veelvuldig de Bijbel 
aanhaalt. Dat is ook de basis van de boodschap die we te brengen heb-
ben aan hen die zich nog niet hebben bekeerd: “Zo is dan het geloof uit 
het horen, en het horen door het woord van Christus.” (Rom. 10:17) Onze 
boodschap moet gebaseerd zijn op de Schrift en op niets anders. Alleen 
dan kan die boodschap krachtig werken. Zo lezen we ook in 2 Tim. 
3:16 en 17: “Elk van God ingegeven Schriftwoord is ook nuttig om te onder-
richten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat 
de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.” Het enige 
wat een zondaar moet doen is het aanvaarden van het woord. Dat is de 
bekering. Toen we zonder God in de wereld leefden hadden we geen 
boodschap aan Zijn woord, maar door het gehoor van het woord is er 
geloof in dat woord gekomen, dat wil zeggen geloven dat het woord 
waar is. Het aanvaarden van dat woord is de bekering, de omkering. 
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Bekering is het besef dat we onszelf niet kunnen rechtvaardigen voor 
God, maar een offer nodig hebben op grond waarvan we tot God kun-
nen naderen. Het aanvaarden van het woord betekent het aanvaarden 
van het feit dat God het offer dat voor onze zonden nodig was heeft 
gebracht toen zijn eigen veelgeliefde Zoon voor onze zonden aan het 
kruis is gestorven. 

Daarom ook is het tweede kenmerk, dat op het aanvaarden van het 
woord volgt, de doop. Zij die het woord aanvaardden werden gedoopt. 
Dat is openlijk ervoor uitkomen dat je de Here Jezus hebt aanvaard als 
je persoonlijke Verlosser en Heiland. Maar de Bijbel voegt daar nog iets 
heel belangrijks en heel praktisch aan toe: “Of weet gij niet, dat wij allen, 
die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met 
Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden 
opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens 
zouden wandelen.” (Rom. 6:3 en 4) Het aanvaarden van het Woord en de 
doop hebben als doel dat we ‘in nieuwheid des levens zouden wande-
len’. In Gal. 2:20 lezen we daarvan: “Met Christus ben ik gekruisigd, en 
toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover 
ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij 
heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.” Geweldig is dat, wat een 
verandering is er gekomen door het werk van Gods Woord en Geest!

Welk een omkeer heeft God in mijn leven gewrocht,
sinds Jezus nu woont in mijn hart;

er is vreed’ in mijn ziel, waar ‘k zo lang reeds naar zocht,
sinds Jezus nu woont in mijn hart.

‘k Ben niet langer een zwerv’ling; ‘k vond rust voor mijn voet.
Sinds Jezus nu woont in mijn hart;

Al mijn schuld is verzoend, ‘k ben gewassen in ’t bloed,
Sinds Jezus nu woont in mijn hart.

        JdH 671
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Zo hebben we rust gekregen in het werk van onze Heiland en mogen 
we leven door Hem. Maar we hebben hier nog wel een taak. We zijn 
uit de wereld vol duisternis overgezet in het koninkrijk van de Zoon 
zijner liefde; de Vader, de Zoon en de Geest wonen in ons. Dan moet 
het toch ook zo zijn zoals het spreekwoord zegt: ‘waar het hart vol van 
is, loopt de mond van over.’ We mogen het laten zien dat we nieuwe 
mensen zijn geworden.

Zo geldt het derde kenmerk: zij die het woord hebben aanvaard en zijn 
gedoopt worden toegevoegd aan de gemeente en worden op hun beurt 
weer getuigen van hun Heiland, waardoor weer anderen worden toe-
gevoegd. Zo hebben we dat gelezen: “En de Here voegde dagelijks toe aan 
de kring, die behouden werden.” 
Dat heeft ons nog wel wat te zeggen. Ongetwijfeld worden er door de 
verkondiging van het Woord, over de hele wereld nog dagelijks toege-
voegd aan de kring die wordt gevormd door degenen die in de Here 
Jezus geloven. Maar het is toch ook een kenmerk van elke plaats waar 
gelovigen samenkomen als een stukje van die grote gemeente van de 
levende God. Worden er toegevoegd? Is er groei? Dat is immers ook de 
betekenis van de tekst die we lezen in 1 Kor. 15:29: “Wat zullen anders zij 
doen, die zich voor de doden laten dopen? Indien er in het geheel geen doden 
opgewekt worden, waarom laten zij zich nog voor hen dopen?” De tekst bete-
kent niet dat we iemand die gestorven is zonder de Here Jezus te aan-
vaarden als Heiland en Verlosser alsnog kunnen redden door ons voor 
diegene te laten dopen, volstrekt niet! Nee, de betekenis ligt veeleer 
hierin dat de kring van getuigen op de aarde niet kleiner wordt omdat er 
ontslapen, maar dat er aanvulling plaatsvindt. Er komen anderen (jon-
geren), die ook de Here Jezus aanvaarden en zich laten dopen zodat zij 
de plaats innemen van hen die reeds in het paradijs met Christus zijn. 
Zo zorgt God ervoor dat de boodschap gebracht wordt tot het moment 
dat de Heer komt om zijn gemeente tot zich te nemen. Hoe belangrijk 
is ons getuigenis naar buiten, opdat de Here zegenen kan en er mogen 
worden toegevoegd!
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Het vierde kenmerk is het volharden bij het onderwijs der apostelen. 
Hoe belangrijk is dat. We lazen al dat we gebouwd worden ‘op het 
fundament van de apostelen en profeten.’ Paulus, één van de apostelen, 
zegt tegen de broeders uit Efeze: “…want ik heb niet nagelaten u al de raad 
Gods te verkondigen.” (Hand. 20:27) en hij schrijft aan Timotheüs: “Blijf 
gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wel bewust van wie gij het hebt 
geleerd, en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen 
maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus.” (2 Tim. 3:14,15) Dat 
is het blijven bij het onderwijs van de apostelen: wijs gemaakt worden 
tot zaligheid door het geloof. 
Wanneer we Gods Woord lezen, bestuderen en overdenken gaan we 
meer beseffen wat de Here Jezus voor ons heeft gedaan en gaan we ook 
meer beseffen dat ons geluk niet in dit leven ligt (we mogen gelukkig 
veel goeds ondervinden hier beneden door Gods genade) maar in de 
eeuwige heerlijkheid die volgt bij Hem. 

De opdracht is niet alleen dat we bekend moeten zijn met het onderwijs 
van de apostelen, de Bijbel, maar dat we moeten volharden bij het on-
derwijs van de apostelen. Die aansporing is wel nodig. Al gauw immers 
zouden we kunnen zeggen dat we nu al zoveel uit de Bijbel gelezen en 
geleerd hebben dat het nu wel genoeg is. Welnu: het is nooit genoeg. Al 
hebben we in ons leven al vijf keer de hele Bijbel doorgelezen, toch is 
het niet genoeg. Waarom dan niet, zult u zeggen, ik heb hem nu al zo 
vaak gelezen, er is toch niets nieuws meer te ontdekken? Omdat aan de 
ene kant naarmate je groeit in je geloof je steeds meer gaat ontdekken 
van onze dierbare Heiland in de Schriften en aan de andere kant omdat 
een gedeelte wat je al heel vaak hebt gelezen, door de omstandigheden 
die de Here op je pad brengt toch opeens een heel andere inhoud blijkt 
te hebben en op een heel andere manier troost biedt. En zo ontdek je 
wèl telkens wat nieuws. Die oproep om te volharden bij het onderwijs 
van de apostelen geldt dus voor jong en oud! Dat mogen we blijven 
doen totdat de Heer ons thuishaalt, individueel of allemaal samen. 
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Door te volharden bij het onderwijs der apostelen en daaruit steeds 
weer nieuwe dingen te leren, kunnen we ook elkaar dienen. Dat brengt 
ons bij het vijfde kenmerk: volharden in de gemeenschap. De Here 
heeft ons in zijn grote wijsheid ook aan elkaar gegeven om elkaar te 
vermanen, te vertroosten en op te bouwen. We kunnen niet zonder el-
kaar en de één is ook niet belangrijker dan de ander. Allemaal hebben 
we een functie in het geheel. In dat prachtige beeld dat de Here geeft 
van zijn gemeente als Zijn lichaam ligt een belangrijke les voor ons. 

De apostel Paulus geeft ons, geleid door de Heilige Geest, daarover een 
belangrijke uiteenzetting in 1 Kor. 12:12-27: “Want gelijk het lichaam één 
is en vele leden heeft, en al de leden van het lichaam, hoe vele ook, één lichaam 
vormen, zo ook Christus; want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam 
gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn 
wij met één Geest gedrenkt. Want het lichaam bestaat toch ook niet uit één lid, 
maar uit vele leden. Indien de voet zeggen zou: omdat ik niet de hand ben, be-
hoor ik niet tot het lichaam, behoort hij daarom niet tot het lichaam? En indien 
het oor zeggen zou: omdat ik niet het oog ben, behoor ik niet tot het lichaam, 
behoort het daarom niet tot het lichaam? Als het lichaam geheel en al oog was, 
waar bleef het gehoor? Als het geheel en al gehoor was, waar bleef de reuk? Nu 
heeft God echter de leden, elk in het bijzonder, hun plaats in het lichaam aan-
gewezen, zoals Hij heeft gewild. Indien zij alle één lid vormden, waar bleef het 
lichaam? Maar nu zijn er wel vele leden, doch slechts één lichaam. En het oog 
kan niet zeggen tot de hand: ik heb u niet nodig, of ook het hoofd tot de voeten: 
ik heb u niet nodig. Ja, veeleer zijn die leden van het lichaam, welke het zwakst 
schijnen, noodzakelijk, en juist die delen van het lichaam, welke wij minder in 
ere houden, bekleden wij meer eervol, en onze minder edele leden worden met 
groter eer behandeld, doch onze edele leden hebben dat niet nodig. God heeft 
evenwel het lichaam zó samengesteld, dat Hij meer eer gaf aan hetgeen misdeeld 
was, opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden gelijke-
lijk voor elkander zouden zorgen. Als één lid lijdt, lijden alle leden mede, als 
één lid eer ontvangt, delen alle leden in de vreugde. Gij nu zijt het lichaam van 
Christus en ieder voor zijn deel leden.” 
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Ook dat samen één lichaam vormen is een oefening voor ons allemaal. 
We kunnen nogal op onszelf gericht zijn en gauw kritiek op de ander 
hebben. Daarom zegt de Geest ook hier: volharden in de gemeenschap. 
Christen zijn zoals de Here dat bedoelt, is een taak waaraan we moeten 
werken, dat gaat niet vanzelf. We hebben nog teveel onze oude natuur 
bij ons en moeten elkaar voortdurend opwekken en aansporen om te 
volharden. De Here geeft ons aan elkaar, laten we dan ook acht geven 
op elkaar zoals we lezen in Kol. 3:16 in combinatie met het volharden 
in de leer der apostelen en het bewaren van het woord van Christus: 
“Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander 
leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, 
God dank brengt in uw harten.”

Dan volgt het zesde kenmerk, iets wat wij misschien wel direct als vier-
de kenmerk zouden opschrijven. Want dat is toch wat we mogen doen 
wanneer we het woord aanvaard hebben, gedoopt en toegevoegd zijn; 
dan mogen we toch ook het brood breken? Dat is zeker zo, maar daar-
aan gaat dan nog wel vooraf dat we volharden bij het onderwijs van 
de apostelen en in de gemeenschap met elkaar. Dat wil zeggen dat we 
het brood kunnen breken wanneer we het lichaam onderscheiden en 
getrouw zijn aan het woord. Alleen dan kunnen we ook beseffen wat 
we lezen in 1 Kor.10:16b: “Is niet het brood wat wij breken, een gemeenschap 
met het lichaam van Christus? Omdat het één brood is, zijn wij, hoe velen ook, 
één lichaam; wij hebben immers allen deel aan het ene brood.” En in het elfde 
hoofdstuk van dezelfde brief lezen we dan: “Want zo dikwijls gij dit brood 
eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt. Wie 
dus op onwaardige wijze het brood eet, of de beker des Heren drinkt, zal zich be-
zondigen aan het lichaam en het bloed des Heren. Maar ieder beproeve zichzelf 
en ete dan van het brood en drinke van de beker. Want wie eet en drinkt, eet en 
drinkt tot zijn eigen oordeel als hij het lichaam niet onderscheidt. Daarom zijn 
er onder u velen zwak en ziekelijk en er ontslapen niet weinigen.” (1 Kor. 11: 
26-30) Dat laatste is wel een ernstige waarschuwing voor ons. Laten we 
ons toch aan het woord houden en beseffen dat we leden van hetzelfde 
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lichaam zijn en ons daarin rein voor de Here bewaren. Laten we ook 
op elkander acht geven en dat zoveel te meer nu we om ons heen zien 
dat we in de laatste tijd voor de komst van de Here zijn aangekomen.

Dan mogen we ook elkaar voortdurend in het gebed bij de Here aanbe-
velen, hetgeen ons brengt bij het zevende en laatste kenmerk: volhar-
den in de gebeden. Dat is misschien ook wel daarom het zevende en 
laatste kenmerk van de gemeente omdat we daarin toch op het hoogst 
onze Heiland volgen mogen die altijd in gebed ging tot Zijn Vader en 
zelfs hangende aan het kruis nog bad voor zijn vijanden. Zo roept Gods 
Woord ons ook op: “Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voor-
beden en dankzeggingen te doen voor alle mensen, voor koningen en alle hoog-
geplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en 
waardigheid. Dit is goed en aangenaam voor onze God en Heiland, die wil dat 
alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen.” (1 Tim. 
2:1-4) Zo worden we ook tot het volharden in de gebeden opgewekt in 
Filip. 4:6 en 7: “Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen 
met 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.” 

Volharden in het gebed is nodig; voor onszelf, voor onze medegelovi-
gen, maar ook voor de ongelovigen. Bovendien geeft het ons rust en 
vrede in het hart wanneer we alle dingen die ons overkomen in Zijn 
handen leggen. Hij weet de weg, Hij weet wat goed en nodig is en Hij 
draagt ook. Laten we dan ook in het gebed tot Hem gaan en het alles in 
vertrouwen in Zijn hand leggen want: “Al wie op Hem zijn geloof bouwt, 
zal niet beschaamd uitkomen.” (Rom. 10:11)
Zo wil God ons door Zijn Woord en door Zijn Geest leren wat het be-
tekent om gemeente van de levende God te zijn, die gemeente die het 
huis Gods is. Wat een zegen is eraan verbonden om zo samen onze 
Heer te dienen!
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Hoe kan het dan zijn dat Petrus hier toch moet schrijven: ‘Want het is 
nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods.’? Omdat we niet 
voldaan hebben aan het in acht nemen van de zeven kenmerken van 
de gemeente die we zoëven overdacht hebben. Omdat we vergeten 
zijn dat het huis van God een heilig huis, een heilige tempel is. Omdat 
we er niet bij stilgestaan hebben dat wij het niet voor het zeggen heb-
ben in dat huis van God, maar dat Hij het er voor het zeggen heeft. Ja, 
omdat we te weinig stilstaan bij dat grote werk dat de Here Jezus voor 
ons heeft volbracht op Golgotha en onze liefde voor Hem wellicht wat 
is bekoeld en daarmee ook onze wandel in Hem niet meer zo goed tot 
zijn recht komt.

In het laatste Bijbelboek, Openbaring, vinden we zeven (opnieuw het 
getal zeven) brieven aan zeven gemeenten die de Here zelf dicteert aan 
Johannes: “Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen na de-
zen geschieden zal. Het geheimenis der zeven sterren die gij gezien hebt in mijn 
rechterhand, en de zeven gouden kandelaren: de zeven sterren zijn de engelen 
der zeven gemeenten, en de kandelaren zijn de zeven gemeenten.” (Openb. 
1:19,20) In de eerste brief, gericht aan de gemeente te Efeze wordt ge-
zegd: “Maar ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Gedenk dan 
van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe (weder) uw eerste werken.” 
(Openb. 2:4 en 5a) In de laatste brief, gericht aan de gemeente van La-
odicea lezen we: “Zo dan, omdat gij lauw zijt en nog heet, noch koud, zal ik 
u uit mijn  mond spuwen.” (Openb. 3:16) 
Wordt dat gezegd van de gemeente van de levende God? Hoe is dat 
mogelijk? Het is begonnen met het verzaken van de eerste liefde, die 
liefde voor onze Heiland, die zichzelf overgegeven heeft om onze zon-
den. En het is zover gekomen dat het ons niet meer raakt, dat we lauw 
geworden zijn. Allemaal? Nee, niet allemaal. God laat ook in de laatste 
dagen nog een getuigenis op aarde. Maar in die laatste brief aan Laodi-
cea lezen we wel in vers 20 dat de Here Jezus zegt: “Zie, Ik sta aan de 
deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal 
bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.” Genadig 
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en barmhartig is de Here en groot van goedertierenheid. Hij laat niet 
varen het werk van Zijn handen en niemand zal de Zijnen uit Zijn hand 
kunnen rukken. Maar door veronachtzaming van het woord en van de 
zeven kenmerken van de gemeente zoals we die hebben overdacht uit 
het prille begin, is er veel lauwheid gekomen, is er veel aan eigen be-
denksels bijgekomen, is er ook veel geaccepteerd dat het woord ronduit 
zonde noemt. Zo is dat huis Gods, dat is de gemeente van de levende 
God, een huis van dode mensen en een dode vorm geworden. Niet 
Jezus Christus is het middelpunt, maar de mens zelf in eigen gerechtig-
heid. 

Moet ons dat verwonderen? Het moet ons verdrietig stemmen en tot 
ootmoed brengen, maar het hoeft ons niet te verwonderen omdat God 
zelf in Zijn Woord geschreven heeft dat er in het laatst der tijden zulke 
dingen zouden gebeuren, die wij nu zien. In 2 Tim. 3:1 lezen we: “Weet 
wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen:...”. En dan wordt 
ons een aantal kenmerken van de mensen in die laatste tijden voorge-
houden waarvan er één is: “…met meer liefde voor genot dan voor God, die 
met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben.” (verzen 
4,5) En Petrus schrijft in zijn tweede brief: “Toch zijn er ook valse profeten 
onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die ver-
derfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelf de Heerser, die hen gekocht 
heeft verloochenende...” (2 Petr.2:1) en Judas schrijft in vers 4: “Want er zijn 
zekere mensen binnengeslopen – reeds lang tevoren tot dit oordeel opgeschre-
ven – goddelozen, die de genade van God in losbandigheid veranderen en onze 
enige Heerser en Here, Jezus Christus verloochenen.” 

Zo heeft God het in Zijn Woord bekend gemaakt en is het niet zo dat 
we dat ook om ons heen zien? Zijn er in Nederland geen predikanten 
die ronduit zeggen dat ze niet in God geloven en die het werk van 
de Here Jezus tot verlossing van zondaren, dat Hij op Golgotha heeft 
volbracht, ontkennen en de Heiland slechts zien als hooguit een goed 
mens, maar niet God zelf gekomen in het vlees? En toch worden ze ge-
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accepteerd om dit van de kansel af te prediken. Kan dat zo maar door-
gaan? Grijpt God dan niet in? Ja God grijpt wel in, maar op Zijn tijd. En 
Petrus schrijft: het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis van 
God. Nu die woorden die we van de verschillende apostelen gelezen 
hebben over wat in de laatste dagen zal staan te gebeuren zo duidelijk 
in vervulling gaan, kunnen we er niet omheen dat we in die laatste tij-
den zijn aangekomen en dat het oordeel begint bij het huis Gods. Dat 
betekent dat God in de eerste plaats diegenen die het geweten hebben 
maar zo zijn afgedwaald zal tegenkomen op Zijn wijze. Dat mogen we 
aan God overlaten. 
Maar zegt Petrus dan: ‘als het bij ons begint, wat zal het einde zijn 
van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods?’ Dat mag 
ons in deze tijd wel iets te zeggen hebben. Wanneer wij door Gods 
genade - zij het in alle zwakheid - trachten vast te houden aan die ken-
merken die ons van de gemeente in Gods Woord zijn bekend gemaakt 
en onze Heiland willen blijven volgen ook al wordt Hij verguisd en 
verloochend, is dan ons evangeliewoord des te krachtiger en ons prak-
tisch getuigenis des te helderder? We weten toch wat het einde is van 
hen die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods? Zij zullen voor 
eeuwig verloren zijn. Is het dan zo dat we de verzoekingen blijmoedig 
verdragen en in het feit dat we die in Zijn kracht dragen, meer getuigen 
kunnen zijn dan dat we duizend woorden spreken? Is het dan niet zo 
dat veeleer uit onze houding dan uit onze woorden moet blijken dat we 
onze Heiland volgen, op Hem vertrouwen en de weg die Hij met ons 
gaat blijmoedig gaan?

4:18,19 “En indien de rechtvaardige ternauwernood behouden wordt, waar zal 
dan de goddeloze en zondaar verschijnen? Laten derhalve ook zij, die naar de 
wil van God lijden, hun zielen aan de getrouwe Schepper overgeven, steeds het 
goede doende.”

We mogen weten dat we niet behouden worden door onze rechtvaar-
dige daden, maar alleen door de verlossing die in Christus Jezus is. Zo 
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lezen we in Rom. 3:25,26: “Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door 
het geloof, in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden, 
die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten gewor-
den – om zijn rechtvaardigheid te tonen, in de tegenwoordige tijd, zodat Hijzelf 
rechtvaardig is, ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof in Jezus is.” 
Zo mogen we zeker weten dat wanneer we geloven dat het bloed van 
Christus ons reinigt van alle zonden, we op grond daarvan rechtvaardig 
mogen zijn. Er is geen andere grondslag. God ziet ons aan in Hem en 
daardoor zijn allen die geloven in de Here Jezus gerechtvaardigd.

Dan zouden we zeggen: wat bedoelt Petrus hier dan met de woorden 
dat een rechtvaardige ternauwernood behouden wordt? We mogen er-
van overtuigd zijn dat het werk van de Here Jezus voldoende is voor 
alle zonden. Maar het woord ternauwernood slaat hier niet op de mate 
waarin iemand behouden wordt, maar op onze praktische wandel. Ook 
wij zijn in deze laatste dagen voor de komst van de Here geneigd om in 
de overweldigende hoeveelheid wereldse aantrekkelijkheden die de sa-
tan ons dagelijks voorschotelt zo nu en dan zwak te zijn en ons oog en 
oor daar toch wat aan te lenen. Zo ontstaat in ons leven een hoop hooi 
en stro, dat voor God niet waardevol is. Zo lezen we dat ook in 1 Kor. 
3:11-15: “Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, 
kan niemand leggen. Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zil-
ver, 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 uitmaken. Indien het werk, dat hij erop gebouwd 
heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen, maar indien iemands werk verbrandt, 
zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen.” 
Dat is wat Petrus hier bedoelt en laat het ons een aansporing zijn om 
met goede materialen te bouwen op het fundament dat er ligt opdat ons 
werk tot eer van de Heer mag zijn. 
Maar hoe zal het dan zijn met hen die met God in het geheel geen reke-
ning houden? Voor hen geldt wat er staat in Openb. 20:13-15: “En de zee 
gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, 
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die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken. En de 
dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede 
dood: de poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te 
zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.”

Lezer, staat uw naam in het boek des levens? Gelooft u dat de Here 
Jezus voor uw zonden gestorven is? Dan bent u door en in Hem ge-
rechtvaardigd en voor eeuwig behouden. Heeft u nog geen beslissing 
genomen en meent u voor eigen rekening voor God te kunnen verschij-
nen? Kies dan voor Jezus en laat u verzoenen voordat het te laat is. Het 
is nu de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God, maar er is nog 
ontkoming. Het is nog de tijd van de genade. Laat uw naam schrijven in 
het boek des levens met het bloed van Christus Jezus die God gegeven 
heeft als een zoenoffer ook voor uw zonden.

En dan besluit Petrus dit gedeelte met een oproep voor de gelovigen, 
die in allerlei moeiten en noden zijn. Hij bemoedigt hen door te zeg-
gen dat die moeiten en noden hen niet zomaar overkomen, maar dat 
zij naar de wil van God lijden. Wil God dan degenen die Hij in Zijn 
Zoon gerechtvaardigd heeft toch nog straffen? Nee, maar het lijden dat 
we ondergaan is naar de wil van God. Het loopt Hem niet uit de hand. 
Het is als in de geschiedenis van Job: God laat het toe om ons dichter 
tot Hem te brengen. Aan het eind getuigt God zelf over Job die toch in 
zijn lijden veel tegen God gesproken heeft: “Gij hebt niet recht van mij 
gesproken zoals mijn knecht Job.” Job had in al zijn lijden recht van God 
gesproken. Zo mogen wij dat ook doen als we naar Zijn wil lijden. 
Maar dan hebben we ook een uitweg: we mogen onze zielen aan de 
getrouwe Schepper overgeven. Hij weet wat goed is, in Zijn ontferming 
zijn we veilig en als we dat doen onder alle omstandigheden dan doen 
we steeds het goede. Geve de Heer ons dat in zijn grote genade.

Wordt D.V. vervolgd.
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