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Jezus komt weder! reeds nadert de tijd.
O, als Hij heden eens kwam?

Vindt Hij ons voor die ontmoeting bereid? 
O, als Hij heden eens kwam?

Als Hij het wolkenfloers scheuren doet 
en begeleid door de eng’lenstoet

Jezus Zijn Bruid in de lucht ontmoet,
O, als Hij heden eens kwam.

Hebt gij uw hart reeds ontsloten voor Hem?
O, als Hij heden eens kwam?

Hebt gij gehoorzaamd Zijn vriend’lijke stem?
O, als Hij heden eens kwam?

Hoe staat uw ziel voor de eeuwigheid?
Heeft zij in Jezus reeds zekerheid?

Is alles voor Zijn komst bereid?
O, als Hij heden eens kwam!

  (JdH 849:1,3)
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De laatste dagen
_______________________________________________

De uitdrukking ‘laatste dagen…latere tijden’ en soortgelijke, komen in 
de Bijbel meerdere malen voor, zowel in het Oude als in het Nieuwe 
Testament. De betekenis hiervan is onder andere dat het tijdvak waarin 
men rekent in dagen, wordt afgesloten en er daarna een eeuwige toe-
stand zal heersen, waarin de tijd geen rol meer speelt. Voorafgaand aan 
die eeuwige toestand komt er eerst nog een periode van duizend jaar 
vrede; die periode ligt tussen de huidige tijd en de eeuwigheid.

Onze dagen, maanden en jaren zijn gebaseerd op de opkomst en on-
dergang van zon en maan, waardoor we wisseling van dag en nacht, 
licht en duisternis kennen (Gen. 1:14). Maar in de eeuwigheid zal er 
geen zon en maan meer nodig zijn, omdat er dan nog maar één Licht 
zal zijn en dat is de heerlijkheid van God. De Lamp van die heerlijkheid 
is het Lam, de Here Jezus (Openb. 21:23,24).

De eerste maal dat er in de Bijbel wordt gesproken over de ‘laatste tijd’ 
vinden we in het boek Job. Deze man heeft tijdens zijn lijden, dat hem 
werd aangedaan door de duivel, gezegd: “Maar ik weet: mijn Losser leeft 
en ten laatste zal Hij op het stof optreden. Nadat mijn huid aldus geschonden 
is, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, die ik zelf mij ten goede aanschouwen 
zal, die mijn eigen ogen zullen zien en niet een vreemde; mijn nieren in mijn 
binnenste versmachten van verlangen.” (Job.19:25-27). 
Deze man Job, die vermoedelijk leefde voordat de Here aan Israël de 
wet had gegeven (want Job noemt de wet nergens in zijn boek), getuigt 
dat in het laatst van de tijden de goddelijke Losser in de wereld, ‘op het 
stof’, zou komen. Hij beschrijft dat deze Losser de Here God Zelf zou 
zijn en dat het aanschouwen van God hem ’ten goede‘ zou zijn. Hij zou 
Hem met eigen ogen zien! Met die wetenschap versmachtte hij met ver-
langen naar het ogenblijk dat dit werkelijk zou plaatsvinden, maar hij 
wist ook dat dit tijdstip nog in de toekomst verborgen lag: ‘ten laatste’.
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De Here Jezus, die ‘God, geopenbaard in het vlees’ is, heeft tot zijn dis-
cipelen gezegd: “Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien en uw oren, omdat 
zij horen. Voorwaar, Ik zeg u: Vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd 
te zien wat gij ziet, en zij hebben het niet gezien...” (Matth. 13:16,17). Deze 
discipelen konden toen reeds, in tegenstelling tot Job, zeggen: “Wij heb-
ben zijn heerlijkheid aanschouwd…” (Joh. 1:14). 

Maar ook wij mogen nu, met onze geestelijk verlichte ogen, zeggen: 
“Wij zien Jezus… met heerlijkheid en eer gekroond” (Hebr. 2:9). Wat voor 
Job nog een toekomstverwachting was, is nu voor iedere gelovige reeds 
werkelijkheid geworden. Is dat ook voor u zo?

Job had gezegd dat de levende Losser ‘ten laatste’ zou optreden op 
het stof en door de komst van de Here Jezus, de Losser (Filip. 3:20), is 
daarmee duidelijk dat wij nu, ná de eerste komst van de Here Jezus ‘op 
het stof’, leven in ‘de laatste dagen’. de Here Jezus heeft dat ook Zelf 
uitgelegd aan de mensen, toen Hij zei: “Ten laatste zond hij zijn zoon…” 
(Matth. 21:37).

In het Oude Testament hebben de profeten een aantal kenmerken ge-
noemd, aangaande ‘de laatste dagen’. Zo schrijft de profeet Jesaja over 
de laatste dagen onder andere: “En het zal geschieden in het laatste der 
dagen: dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der 
bergen… En alle volkeren zullen derwaarts heen stromen en vele natiën zullen 
optrekken…” (Jes. 2:2-5, zie ook Micha 4:1-5). De apostel schrijft: “en de 
heerlijkheid en de eer der volken zullen in haar (Jeruzalem) gebracht worden” 
(Openb. 21:26).

Ook de profeet Jeremia heeft enige malen geschreven over ‘het laatst 
der dagen’. Hij schrijft: “De toorn des Heren zal zich niet afwenden, tot Hij 
heeft volvoerd en tot stand gebracht de raadslagen van zijn hart; in het laatst der 
dagen zult gij dat duidelijk inzien” (Jer. 23:20). En ook: “De brandende toorn 
des Heren zal zich niet afwenden, totdat Hij de plannen van zijn hart volvoerd 
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en verwerkelijkt heeft; in het laatst der dagen zult gij dat inzien” (Jer. 30:24).
Deze beide profetieën van Jeremia spreken over de toorn van de Here 
die openbaar zal worden in overeenstemming met de ‘raadslagen van 
zijn hart’. De profeet wijst hier op het komende oordeel dat zal komen 
over de wereld en over Israël, zoals dat uitvoerig staat beschreven in het 
laatste Bijbelboek: de Openbaring van Jezus Christus. Jesaja zegt over 
die tijd: “...het verstaan van de openbaring zal louter verschrikking zijn” (Jes. 
28:19b).

De Here Jezus heeft over dit komende oordeel gezegd dat de Vader 
het gehele oordeel aan de Zoon heeft gegeven, opdat uiteindelijk al-
len de Zoon zullen eren. In het Oude Testament staat: “...Ik ben God en 
niemand meer…voor Mij zal elke knie zich buigen…” (Jes. 45:22,23), terwijl 
Paulus schrijft: “…opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen…en 
alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God de Vader!” (Filip. 
2:10,11). Deze twee teksten spreken elkaar niet tegen, maar tonen juist 
de eenheid van de Vader en de Zoon. De Here Jezus zei: “Ik en de Vader 
zijn één” (Joh. 10:30).

De Vader heeft aan de Here Jezus de macht gegeven om gericht te hou-
den, “omdat Hij de Zoon des mensen is” (Joh.5:27). De betekenis van deze 
opmerking is onder andere dat de Here Jezus Zich verwaardigd heeft 
om als God, Zichzelf te vernederen tot de gestalte van een mens/slaaf, 
en daarom is alleen Hij bevoegd om als Zoon des mensen het oordeel 
over de mensen uit te voeren. De MENS zal oordelen over de mens!! 
Alleen Hij is als MENS, de enige middelaar tussen God en de mensen. 
God, onze Heiland, wil nog steeds dat alle mensen behouden worden 
en tot erkentenis van de waarheid komen (1Tim 2:3-6). De waarheid is 
dat de Here Jezus Zichzelf heeft gegeven als de losprijs voor onze zon-
den, op het kruis van Golgotha, omdat Hij niet wilde dat de mens in het 
oordeel zou komen. Bent u al tot de erkentenis van die waarheid geko-
men en heeft u de Here Jezus al aangenomen als God, uw Heiland? (Tit. 
1:3,4 en 2:10,13 enz.). Als u Hem hebt aangenomen als uw Heiland, 
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dan hoeft u geen vrees te hebben voor de komende toorn, “...want God 
heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid, door onze 
Here Jezus Christus” (1Thess. 5:9). Dan mag u zingen:

Hoe lieflijk, hoe zalig, God toornt nu niet meer.
Vijandige zondaars, verloste de Heer.

Het is volbracht,
door ‘s Heren macht.

De dood is verslonden,
de kerker gebonden.

In Jezus werd heil ons gezonden! 
   (G.L. 65)

De profeet Jeremia sprak niet alleen over het komende oordeel in ‘het 
laatst der dagen’, maar ook over het herstel van een aantal landen die 
rondom Israël liggen. “Maar Ik zal in het lot van Moab een keer brengen in 
het laatst der dagen, luidt het woord des Heren” (Jer. 48:47). En ook: “Maar 
in het laatst der dagen zal Ik in het lot van Elam een keer brengen, luidt het 
woord des Heren” (Jer. 49:39). 
De profetieën spreken dus van tenminste twee perioden:
1. de periode van het oordeel over alle mensen, die in het laatst der 

dagen op aarde wonen. Deze periode zal juist voor de oprichting 
van het duizendjarig vrederijk zijn.

2. Het daaropvolgende duizendjarig vrederijk, waarin sprake is van 
herstel voor zowel Israël, alsook voor de omliggende volkeren.

Deze profetieën over het herstel van een aantal landen zullen vervuld 
worden nadat de oordelen van de Here over de mensenwereld zijn 
gegaan en het duizendjarig vrederijk er zal zijn. De Here Jezus, die 
als Kind in deze wereld is gekomen, zal dan als Vredevorst zijn gezag 
uitoefenen (Jes. 9:5).

Het volk Israël zal, voorafgaand aan dit vrederijk, gedurende zeven ja-
ren op een vreselijke wijze moeten lijden. Aan de profeet Daniël, de 
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zeer beminde man (Dan. 9:23), werd een hemelse boodschapper ge-
stuurd: “..en ik ben gekomen om u te verstaan te geven wat uw volk in het 
laatst der dagen overkomen zal” (Dan. 10:14). Aan Daniël werd verteld 
dat de aan hem gegeven profetieën betrekking hadden op de ‘eindtijd’ 
(Dan. 12:4,9).

In het Nieuwe Testament wijst de schrijver van de Hebreeënbrief ons 
erop dat de gaven en offers, die door Israël werden gebracht, slechts 
tijdelijk van aard waren en dat het slechts bepalingen voor het vlees 
zijn, “opgelegd tot de tijd van het herstel” (Hebr. 9:10b). Wanneer de Here 
Jezus terugkeert tot zijn aardse volk Israël en het herstel voor dit volk 
zal intreden, dan zal de bedekking, die nu nog over dit volk ligt, wor-
den weggenomen. Deze huidige bedekking over het volk Israël, zal 
dan door de aanwezigheid van de Here Jezus te midden van zijn volk, 
worden weggenomen omdat die bedekking dan in Christus verdwenen 
is (2Kor. 3:13-16). Ook Petrus sprak over deze tijd van het herstel voor 
Israël toen hij, na de genezing van de verlamde man, sprak tot het volk 
in de tempel: “Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd 
worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des 
Heren, en Hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus zende. Hem 
moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, 
waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher” 
(Hand. 3:19-21).

In het Nieuwe Testament wordt ook aan de gemeente van de Here Je-
zus onderwijs gegeven over ‘de laatste dagen’. De eerste maal dat deze 
uitdrukking gebruikt wordt, is op de dag dat de Heilige Geest werd 
uitgestort op de apostelen. Dat was op de eerste Pinksterdag, waarop 
de Heilige Geest de gemeente begon te vormen. Opvallend is het dat 
vanaf de ‘eerste dag’ van de gemeente, de apostel Petrus tot de Joden 
begint te spreken over de ‘laatste dagen’. Hij zegt: “En het zal zijn in de 
laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees…” 
(Hand. 2:17). Petrus citeert daarbij een tekstgedeelte uit de profetie van 
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Joël (Joël 2:28-32). Daarmee maakt de Heilige Geest ons duidelijk dat 
er van de betekenis ‘de laatste dagen’, zoals meerdere profeten geschre-
ven hadden, niets is afgedaan. Sterker nog: de uitstorting van de Heilige 
Geest op de gelovigen is een duidelijk bewijs dat daarmee ‘de laatste 
dagen’ zijn ingetreden. Wij leven dus nu in die voorzegde periode van 
‘de laatste dagen’.

Deze ‘laatste dagen’ worden, naar de woorden van de apostel Petrus, 
gekenmerkt door tenminste twee tekenen:
A. op de dienstknechten van de Here zal Hij in die dagen van zijn 

Geest uitstorten,
B. er zullen rampen over de aarde en de hemellichamen komen 

(Hand. 2:17-21).

Het eerste teken, de uitstorting van de Heilige Geest op de dienstknech-
ten van de Here, dat zijn de gelovigen (Rom. 6:22), is begonnen op die 
eerste Pinksterdag. De Heilige Geest doopt ook nu nog alle gelovigen 
tot één lichaam en drenkt hen ook. (1Kor. 12:13).
Het tweede teken is ook onderdeel van ‘de laatste dagen’. “En Ik zal 
wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed en 
vuur en rookwalm. De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, 
voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt.” sprak Petrus op die-
zelfde eerste bijeenkomst. Zowel het werk van de Heilige Geest in onze 
dagen, alsook het spoedig komende oordeel over de schepping, beho-
ren tot ‘de laatste dagen’ (Jes. 24).

Als we in onze dagen het geweld zien, zoals dat in vele landen heerst, 
dan kunnen we ons afvragen hoelang dit nog zo kan doorgaan, hoelang 
het nog zal duren voordat God ingrijpt. Ook daarover heeft Petrus ons, 
geleid door de Heilige Geest, inzicht gegeven, toen hij schreef: “De 
dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met ge-
druis voorbijgaan…en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden.” 
(2Petr. 3:10) Er is dus geen sprake van afstel van het oordeel, maar er 
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is wel sprake van een voorlopig uitstel, “daar Hij niet wil dat sommigen 
verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen” (2Petr. 3:9). Het zal op die 
dag zijn als in de tijd van Noach, toen God sprak: “Het einde van al wat 
leeft is door Mij besloten, want door hun schuld is de aarde vol geweldenarij…
Maar Noach vond genade in de ogen van de Here” (Gen. 6:8-13). 

Dat is ook voor ons de enig juiste oplossing om te ontkomen aan het 
komende oordeel: onze toevlucht zoeken in de genade, die God ons in 
zijn Zoon wil schenken (Rom.13:11-14). “Want de genade van God is ver-
schenen, heilbrengend voor alle mensen…verwachtende de zalige hoop en de 
verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland: Christus Jezus…” 
(Titus 2:11-14). Bent u al door de deur, dat is de Here Jezus (Joh. 10:9), 
binnen gegaan om te ontkomen aan de komende toorn, die binnenkort 
over het mensdom zal komen, juist zoals Noach deed? Dan hoeft u niet 
bevreesd uit te zien naar de komende toorn van God , maar dan mag u 
met een onbezorgd hart uitzien naar de komst van de Zoon van God, 
de Here Jezus, die komt om ons te verlossen uit deze wereld, voordat 
de toorn van de Here losbreekt (1Thess. 1:10). Dan heeft u een ander, 
positief uitzicht! Dan mag u zingen:

Maar – blij vooruitzicht dat mij streelt-
ik zal, ontwaakt, uw lof ontvouwen,
U in gerechtigheid aanschouwen,
verzadigd met uw goddelijk beeld. 

  (Psalm 17:8, berijmd)

Het moment is aanstaande dat over de wereld vervuld zal worden, 
waarover de profeten schreven: “De Here zal brullen uit de hoge en uit zijn 
heilige woning zijn stem verheffen, geweldig zal Hij brullen…tegen alle inwo-
ners der aarde” (Jer. 25:30,38 en Joël 3:14-16). Dan is de periode van de 
genade, die nu nog steeds aan elk mens om niet beschikbaar gesteld 
wordt, definitief voorbij. Zwartkijkerij? Paulus zegt: “Gij verstaat immers 
de tijd wel, dat het thans voor u de ure is om uit de slaap te ontwaken… De 
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nacht is ver gevorderd, de dag is nabij...” (Rom.13:11,12). “Daarom heet het: 
Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten” 
(Ef. 5:14).

Over het herkennen van ‘de laatste dagen’ heeft de Here Jezus tot het 
volk gezegd: “Huichelaars, het aanzien van aarde en hemel weet gij te onder-
kennen, waarom onderkent gij deze tijd niet?” (Luc. 12:56). Onderkennen 
wij deze tijd?

Paulus noemt ons nog een ander punt waaraan wij kunnen herkennen 
dat het ‘de laatste dagen’ zijn. Hij schrijft: “Weet wel, dat er in de laatste 
dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geld-
gierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, hun ouders ongehoorzaam, ondank-
baar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig 
van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot 
dan voor God …” (2Tim. 3:1-5). Is dat niet herkenbaar in onze dagen? 
Het egoïsme en de geldgierigheid, jonge kinderen die zichzelf in coma 
drinken door buitensporig drankmisbruik (onmatigheid), onhandelba-
re kinderen, die hun ouders ongehoorzaam zijn. Topsporters die vele 
miljoenen euro’s per jaar ‘verdienen’ en zich ‘godenzonen’ laten noe-
men (vermetel). Daarnaast een ongebreidelde toename van vleselijke 
liederlijkheid. Homomanifestaties, waar vele duizenden mensen naar 
toe gelokt worden (meer liefde voor genot dan voor God), duizenden 
mensen die zichzelf van geslacht laten veranderen, de zogenaamde 
‘transgenders’. De vele miljoenen ongeboren, geaborteerde kinderen, 
die in de afvalbak geworpen worden enz. enz. Waar enkele decennia 
niemand van wist of er schaamtevol over stilzweeg, wordt nu van de 
daken geroepen en via de media aangeprezen. Herkennen we in deze 
dingen nog in welke goddeloze toestand de mensheid momenteel ver-
keert, of zijn we daar inmiddels immuun voor geworden? Ontwaakt, gij 
die slaapt…! Hoelang kan dit zo nog doorgaan? Totdat de Here in zijn 
toorn als een leeuw zal brullen, dit is de Leeuw uit de stam van Juda, 
de Here Jezus, die Zich dan niet meer zal tonen als het Lam, waardoor 
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de mensen gered konden worden, maar als de brullende Leeuw, die de 
toorn van God ten uitvoer zal brengen over de wereld. De Here Jezus 
zal de zegels van het boek verbreken, waarin de oordelen van God 
staan opgeschreven (Openb. 5:5-7). De mensen zullen dan in radeloze 
angst vluchten en de bergen en de rotsen smeken, of die op hen mogen 
vallen, omdat de mensen dan zullen bezwijmen van angst. “Wanneer 
deze dingen beginnen te geschieden, richt u op, want uw verlossing genaakt” 
zegt de Here Jezus (Luc. 21:28, zie ook Openb. 6:15-17).

Deze dingen overziende, zijn aan de gemeente nog enkele allerlaatste 
herkenningspunten gegeven, voor wat betreft ‘de laatste tijd’. De apos-
telen schrijven over een nog korter tijdsbestek dan ‘de laatste dagen’. 
Daarbij staat niet centraal wat er in de wereld gebeurt, maar wat er 
in gemeente van de Here Jezus zal plaatsvinden. Zij spreken dan niet 
meer over ‘de laatste dagen’ maar die periode is dan ingekort tot ‘de 
laatste tijd’ en het ‘laatste uur’.
Paulus schrijft: “Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden som-
migen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van 
boze geesten volgen, door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen 
geweten gebrandmerkt zijn, het huwelijk verbieden…” (1Tim. 4:1-3).
Afval van het geloof, dat wil zeggen dat er zullen zijn die wel tot de 
erkentenis van de waarheid zijn gekomen, maar desondanks het oor 
lenen aan leringen van boze geesten. Daarnaast zijn er die, nadat zij 
tot de erkentenis van de waarheid zijn gekomen, opzettelijk zondi-
gen, waardoor er voor hen geen offer voor de zonden overblijft. (Hebr. 
10:26,27).

In het volk Israël werden deze personen aangeduid als ‘weerspanni-
gen’, zoals God Zelf hen noemde (Ps.78:8, Jes.30:9, Jer.5:23 enz.). De 
Here had hen het Lam gewezen om hen te verlossen uit de slavernij van 
de wereld. Deze weerspannigen hadden aan alle zegeningen deel ge-
kregen, maar zijn desondanks afgevallen (Hebr. 6:4-8). De Here Jezus 
zei daarover: “Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij” 
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(Matth. 15:8). Hier is niet bedoeld dat ware gelovigen zouden kunnen 
afvallen en hun plaats zouden kwijtraken in het lichaam van Christus. 
De Here Jezus heeft van hen gezegd: ”Niemand zal ze uit mijn hand ro-
ven…en niemand kan iets roven uit de hand van mijn Vader” (Joh. 10:28,29).

Met het verbod op het huwelijk moeten we niet kijken naar de wereld, 
maar naar de gemeente. In de grote wereldkerk is indertijd het huwe-
lijk voor de priesters verboden. Het celibaat werd ingesteld, met alle 
afschuwelijke excessen sindsdien (het huwelijk verbieden…). In die-
zelfde wereldkerk wordt, met instemming van de leiding van die kerk, 
de praktijk van de duiveluitdrijving (exorcisme) gepraktiseerd; daarmee 
wordt het oor geleend aan leringen van boze geesten.

Naast de afval van het geloof, wijst de apostel ons nog op een ander 
kenmerk binnen de gemeente ter herkenning van de eindtijd, name-
lijk de komst en werking van de antichrist. Letterlijke betekenis: tegen 
Christus. Dat zijn de leugensprekers, waarover ook Paulus sprak. Deze 
leugensprekers zijn kinderen van de duivel en zij hebben de duivel als 
vader (Joh. 8:44). Deze leugenpredikers hebben hun boze leringen bin-
nen de gemeente gebracht en hun aanvallen zijn vrijwel altijd gericht 
tegen de Persoon en het werk van de Here Jezus Christus. Vandaar:  
Anti–Christ. Ook nu, in onze tijd, zijn er vele voorgangers binnen de 
kring van de gemeente, die zich manifesteren als antichrist. Het trieste 
is de apostel moet schrijven dat zij zijn van ons zijn uitgegaan, maar 
niet uit ons waren: “Kinderen, het is de laatste ure, en gelijk gij gehoord hebt, 
dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan 
onderkennen wij dat het de laatste ure is. Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij 
waren uit ons niet…Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus 
is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. Een ieder die de Zoon 
loochent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader.” 
(1Joh. 2:18-23).
Ook in onze dagen wordt openbaar dat er zijn die openlijk leugens 
verkondigen over het Zoonschap van de Here Jezus. Er is een ‘predi-
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kant’ die vanaf de preekstoel verkondigt en daarover ook een boek heeft 
gepubliceerd, dat God niet bestaat en dat Jezus zijn zoon niet is. Deze 
man, en vele anderen met hem, mogen ongehinderd hun verderfelijke 
leer verkondigen, zonder dat zij uit de gemeente worden verwijderd. 
Dit kwaad komt niet van buitenaf in de gemeente, maar komt van bin-
nenuit. “Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren van ons niet”.

Een tweede kenmerk van deze leugenaars is dat zij ontkennen dat de 
Here Jezus de beloofde Christus (Messias) is. Zij loochenen dat de Vader 
zijn Zoon heeft gezonden, sterker nog: zij ontkennen dat God een Zoon 
heeft! Ook dat is in onze tijd steeds duidelijker waarneembaar: men 
spreekt nog wel over God, maar de naam van de Here Jezus wordt niet 
meer genoemd. De unieke relatie Vader <-> Zoon wordt ontkend, zoals 
ook de joden en islamieten doen. Daarmee wordt het pad geëffend om 
de wereldgodsdiensten bij elkaar te brengen. Ze geloven immers allen 
in ‘dezelfde God’, maar dat is dan niet de God én Vader van onze Here 
Jezus Christus (Ef. 1:3). De apostel heeft gezegd: “Een ieder die de Zoon 
loochent, heeft óók de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft óók de Vader”.

Petrus schrijft: “Het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods;...” 
(1Petr. 4:17). Het oordeel van God over de gemeente, dat is het huis 
van God, is niet hetzelfde als de toorn van God over de wereld; oordeel 
beoogt correctie voor de gemeente. Als er in de gemeente ongerechtig-
heid bestaat, dat niet wordt weggedaan, of niet wordt herkend, kan het 
zijn dat God Zelf moet oordelen. Bij het ontstaan van de gemeente, 
waren er twee mensen, die een ernstig bedrog pleegden (Hand. 5:1-11). 
Dat werd door God geoordeeld. In de gemeente van Korinthe werd de 
viering van het avondmaal onteerd doordat, naast onderlinge verdeeld-
heid, ieder vooraf zijn eigen deel nam, waardoor er ook sprake was 
van dronkenschap tijdens deze viering. Omdat de gemeente dit toeliet, 
moest de Here Zelf ‘oordelen’, wat zichtbaar werd, doordat er velen 
zwak en ziek werden, en er zelfs waren, die voortijdig ontsliepen. De 
oproep van Paulus is (ook aan ons): “Indien wij onszelf beoordelen, zouden 
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wij niet onder het oordeel komen. Maar onder het oordeel van God worden wij 
getuchtigd, opdat wij niet met de wereld zouden veroordeeld worden.” (1Kor. 
11:17-34)

Nu wij deze ontwikkelingen in onze dagen kunnen waarnemen, mogen 
wij, als gemeente van de Here Jezus, de Zoon van God, weten dat de 
wijzers van de klok niet meer ‘de laatste dagen’ aanwijzen, maar dat 
we inmiddels in de ‘laatste ure’ zijn aangeland. Dat betekent voor hen, 
die de Here Jezus toebehoren, ‘en zijn verschijning hebben liefgehad’ 
(2Tim. 4:8), dat zijn wederkomst aanstaande is. Op elke eerste dag van 
de week, mogen we van die hoop getuigenis afleggen, door de viering 
van het avondmaal. Daarmee verkondigen de gelovigen de dood van 
de Here, ‘totdat Hij komt’. Voor hen dus geen reden tot pessimisme, 
maar juist reden tot blijdschap, in de verwachting van zijn spoedige 
komst, omdat Hij de gelovigen dan zal opnemen in zijn heerlijkheid 
(Joh. 17:24).

Al de teek’nen onzer dagen
zeggen mij: de komst genaakt
van de Bruigom, die Zijn liefste
tot Zich roept en haar volmaakt.
O, hoe blijde zal ik wezen,
op te trekken met die stoet,
juichend, met ontelb’re zaal’gen
onze Bruigom tegemoet!

Welk een uitzicht, Bruidsgemeente!
Eeuwig Hem ten eigendom.
“Maranatha” blijv’ ons wachtwoord,
“Amen, ja Heer Jezus kom!”

      (JdH 769:2)

ggggg
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‘t Hoofd omhoog, het hart naar boven
De eerste brief van Petrus (21)

__________________________________________________________________________

Door de Heilige Geest geleid, heeft Petrus in zijn eerste brief onze blik 
omhoog gericht, weg van de wereld waarin we vreemdelingen en bijwo-
ners zijn, weg van dat wat ons terneer kan drukken, opdat we zouden 
zien op Hem, onze Heiland, die daarboven is. 
Zo schreef hij in hfdst.1:17-23: “En indien gij Hem als Vader aanroept, die 
zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandelt dan in vreze de 
tijd uwer vreemdelingschap, wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver 
of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die (u) van de vaderen overgeleverd 
is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekke-
loos lam. Hij was van tevoren gekend, voor de grondlegging der wereld, doch is bij 
het einde der tijden geopenbaard ter wille van u, die door Hem gelooft in God, die 
Hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw 
geloof tevens hoop is op God. Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waar-
heid gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde, heb dan elkander van harte en 
bestendig lief, als wedergeboren, en niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk 
zaad, door het levende en blijvende woord van God.”
Dat is de basis van het christelijke leven. Geloven in de Here Jezus bete-
kent te weten door Zijn kostbaar bloed te zijn vrijgekocht (door het offer 
van het Lam van God, al van voor de grondlegging van de wereld door 
God de Vader gekend), gereinigd en daardoor wedergeboren te zijn tot 
een nieuw leven. In dat nieuwe leven bezien we de wereld om ons heen 
vanuit Gods ogen en zien we dat we weliswaar vreemdelingen hier bene-
den zijn, maar wel met een taak die we voor God mogen uitvoeren, daar 
waar Hij ons heeft gesteld. En die taak is “om de grote daden te verkondigen 
van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht.” (hfdst. 
2:9b) Dat mogen we doen, persoonlijk, maar ook gemeenschappelijk. Hoe 
hebben we elkaar nodig in deze tijd, waarin dat vreemdelingschap toch 
veel duidelijker wordt dan voorheen, waarin de duisternis waaruit we 
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zijn geroepen zich in al haar donkerheid steeds meer aan ons opdringt. 
Komen we niet elke dag in de media en om ons heen uitingen tegen van 
het feit dat men in het algemeen niet alleen geen rekening meer houdt 
met God en Zijn woord, maar er een behagen in lijkt te hebben daarmee 
te spotten en dat niet in het verborgene, maar voluit in het openbaar. Zo-
zeer zelfs dat de mens als het ware God uitdaagt door openlijk te doen 
wat voor God een gruwel is. Wanneer Gods woord ons de liefde tussen 
man en vrouw, het huwelijk en de huwelijkse trouw laat zien als een 
beeld van Christus en de gemeente dan lacht de wereld daarom en treedt 
dat Goddelijk beginsel met voeten. En als we wel naar Gods gedachten 
willen handelen in deze dingen, dan merken we dat we een uitzondering 
vormen, een kleine minderheid. 

Maakt ons dat zwak? Zeker niet! We hebben immers de Heilige Geest 
die ons in alle dingen leidt en we hebben onze Heiland die voor ons 
bidt en we mogen elkaar als gelovigen tot hulp, steun en bemoediging 
zijn. Meer dan ooit heeft God de Vader ons zo ook aan elkaar gegeven 
als Zijn gemeente waarvan de Here Jezus zelf het hoofd is. Laten we dan 
ook trouw zijn in onze zorg voor elkaar opdat we daardoor bemoedigd 
mogen worden en ook opgewekt om een licht te kunnen zijn in de wereld 
waarin God ons (nog) laat.

Aan het einde van de brief wordt onze aandacht nog eens in het bijzonder 
bepaald bij Gods gedachten ten aanzien van de ordening in de gemeente 
en hoe Hij wil dat we met elkaar zouden omgaan. Zeker in deze tijd 
waarin we elkaar zo nodig hebben is deze onderwijzing uit Gods woord 
van groot belang.

5:1,2a: “De oudsten onder u vermaan ik dan als medeoudste en getuige van het 
lijden van Christus, die ook een deelgenoot ben van de heerlijkheid, welke zal 
geopenbaard worden: hoedt de kudde Gods, die bij u is,…”

Vlak voordat de Here Jezus naar de hemel is opgevaren heeft hij zijn 
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discipelen ontmoet bij de zee van Tiberias. We vinden deze geschiedenis 
opgetekend in Johannes 21. Het is bij die gelegenheid dat de Here Jezus 
drie maal aan Petrus vraagt of hij Hem liefheeft en Petrus ook driemaal 
een opdracht geeft: “Toen zij dan de maaltijd gehouden hadden, zeide Jezus 
tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief, meer dan 
dezen? Hij zeide tot Hem: Ja Here, Gij weet, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: 
Weid mijn lammeren. Hij zeide ten tweede male weder tot hem: Simon, zoon van 
Johannes, het gij Mij waarlijk lief? En hij zeide tot Hem: Ja Here, Gij weet het, dat 
ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Hoed mijn schapen. Hij zeide ten derde male tot 
hem: Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, dat Hij 
voor de derde maal tot hem zeide: Hebt gij Mij lief? En hij zeide tot Hem: Here, 
Gij weet alles, Gij weet, dat ik u liefheb. Jezus zeide tot hem: Weid mijn schapen.” 
(Joh.21:15-17)
De Here heeft Petrus hier een belangrijke taak toevertrouwd, namelijk de 
zorg voor de gelovigen, voor de gemeente.  Maar is het dan niet zo dat de 
Here Jezus zelf de Herder is die voor Zijn schapen zorgt? Zeker, de Here 
is onze Herder en vanuit de hemel houdt Hij trouw over ons de wacht. 
Daar, zittend aan de rechterhand van God, bidt Hij voor ons. En we mo-
gen zeker zijn van de waarheid van Zijn woorden: “Mijn schapen horen 
naar Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en ik geef hun eeuwig leven en zij 
zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand 
roven.” (Joh. 10:27,28) Maar hier op aarde geeft Hij sommigen die een 
bijzondere taak hebben in de zorg voor de schapen, voor de gemeente. 
Zoals de Here Jezus die taak aan Petrus had toevertrouwd, worden we er 
hier door de Heilige Geest in de brief van Petrus op gewezen dat die taak 
mag worden uitgevoerd door ‘de oudsten’ zoals Petrus ook een ‘oudste’ 
was: hoedt de kudde Gods, die bij u is.

‘Oudsten’ was voor de Joden een bekend begrip uit het Oude Testament 
en ook uit de praktijk van het dagelijks leven. We vinden deze uitdruk-
king al bij de roeping van Mozes bij de brandende braamstruik. Daar zegt 
de Here tegen hem: “Ga heen, vergader de oudsten van Israël en zeg tot hen: De 
Here, de God uwer vaderen, de God van Abraham, Isaak en Jakob is mij versche-
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nen…” (Ex. 3:16a) en even verderop: “Dan zult gij met de oudsten van Israël 
naar de koning van Egypte gaan…”. (Ex. 3:18a)  Van ‘oudsten’ is dus voor het 
eerst sprake wanneer er ook een volk is.
Iets meer over de rol die deze ‘oudsten’ vervulden vinden we vervolgens 
in Leviticus 4 waar we lezen over een zonde die zonder opzet begaan is 
door het hele volk: “Indien de gehele vergadering Israëls zonder opzet zonde 
gedaan heeft, en dit voor de ogen der gemeente verborgen is gebleven, en zij te-
gen één van al de geboden des Heren iets gedaan heeft, dat niet gedaan mocht 
worden, en dus schuldig geworden is, dan zal de gemeente, wanneer de zonde die 
zij begaan heeft, haar bekend geworden is, een jonge stier ten zondoffer brengen 
en zij zal die leiden voor de tent der samenkomst. En de oudsten der vergadering 
zullen hun handen op de kop van de stier leggen voor het aangezicht des Heren, 
en men zal de stier voor het aangezicht des Heren slachten.” (Lev. 4:13-15) Hier 
zien we dus dat deze ‘oudsten’ als het ware voor het volk Israël optraden 
en de verantwoordelijkheid in geestelijk opzicht op zich namen: zij leg-
den hun handen op de kop van de stier, die voor de overtreding van het 
volk moest worden geslacht als een zondoffer en maakten zich daarmee 
één met de schuld die was ontstaan. Het is niet moeilijk om te beden-
ken dat deze ‘oudsten’ geen jonge mensen waren maar ouderen uit de 
geslachten van Israël, die al veel hadden meegemaakt en al veel hadden 
ervaren van Gods trouw en Gods leiding, maar ook van Gods heiligheid 
en Zijn afkeer van de zonde. Zij vervulden op een natuurlijke manier dat 
wat nodig was tot leiding en besturing in hun geslachten en werden als 
zodanig ook door ieder erkend.

In Numeri 11 lezen we vervolgens over een andere taak van deze ‘oud-
sten’. Wanneer het volk opnieuw aan het mopperen is omdat het geen 
vlees te eten heeft en ze eigenlijk laatdunkend doen over het manna dat 
de Here elke dag voor hen uit de hemel geeft, wordt het Mozes te veel: 
“Mozes zeide tot de Here: Waarom hebt Gij uw knecht slecht behandeld en waar-
om heb ik geen genade gevonden in uw ogen, dat Gij de last van dit gehele volk 
op mij legt?” (Num. 11:11) Dan zorgt de Here in Zijn genade voor hulp 
voor Mozes: “Toen zeide de Here tot Mozes: Vergader Mij uit de oudsten van 
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Israël zeventig mannen, van wie gij weet, dat zij oudsten en opzieners van het volk 
zijn, en breng hen naar de tent der samenkomst, opdat zij zich daar bij u opstellen. 
Dan zal ik nederdalen en daar met u spreken en een deel van de Geest die op u is, 
nemen en op hen leggen, opdat zij met u de last van het volk dragen, en gij die niet 
alleen behoedt te dragen.” (Num. 11:16,17) Sommigen van deze ‘oudsten’ 
kregen dus naast Mozes een taak om aan het volk leiding te geven. Be-
langrijk is om te zien dat zij deze taak kunnen vervullen omdat zij van de 
Here zelf een deel van de Geest van Mozes opgelegd krijgen: uit zichzelf 
zouden zij deze taak niet kunnen vervullen.

Veelvuldig vinden we vervolgens ook in het boek Deuteronomium, waar 
ons zoveel voorschriften worden getoond en beschreven die de Here voor 
Zijn volk had opgesteld opdat het hen zou welgaan, de uitdrukking ‘oud-
sten der stad’ waarin we zien hoe zij een rol hadden in het bestuur. Een 
mooi voorbeeld daarvan vinden we in de geschiedenis van Boaz en Ruth: 
“Intussen was Boaz naar de poort gegaan en had zich daar neergezet. En zie, daar 
ging de losser voorbij, van wie Boaz gesproken had. Toen zeide hij: Gij daar, kom 
eens hier, zet u hier neer. Hij dan kwam  en zette zich neer. Daarop nam hij tien 
mannen uit de oudsten der stad en zeide: zet u hier neer. En zij zetten zich neer.” 
(Ruth 4:1,2) En vervolgens nadat gebleken is dat de eerste losser niet als 
zodanig kan optreden en Boaz dus losser kan zijn om het land in bezit 
te nemen en ook Ruth als zijn vrouw kan aanvaarden, lezen we: “Hierop 
zeide Boaz tot de oudsten en tot al het volk: Gij zijt heden getuigen….” (Ruth 
4:9a) Zo zien we hier de rol van deze ‘oudsten’ om een zaak te bekrach-
tigen door daarvan getuige te zijn.

Ook in de tijd dat de Here Jezus op aarde was, waren deze ‘oudsten’ er 
nog steeds zoals we bijvoorbeeld lezen bij de gevangenneming in de 
hof van Gethsémane: “En terwijl Hij nog sprak, zie, daar was Judas, één van 
de twaalven, en met hem een grote schare met zwaarden en stokken, gezonden 
vanwege de overpriesters en de oudsten des volks.” (Matth. 26:47) En in Marc. 
14: 53: “En zij leidden Jezus weg naar de hogepriester, en al de overpriesters 
en oudsten en schriftgeleerden kwamen bijeen.” Zo ook in Luk. 22:66: “En 
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toen het dag geworden was, kwam de Raad van de oudsten van het volk bijeen, 
overpriesters en schriftgeleerden, en zij leidden Hem voor hun Raad.” Het was 
zo goed begonnen met deze oudsten in de tijd van Mozes en daarna; ze 
werden door het volk gerespecteerd en er werd naar hen geluisterd. Maar 
in de loop van de jaren was hun dienende rol een heersende geworden 
en zochten ze hun eigen eer. Het ging niet meer om het volk, maar om 
eigen gewin. De rol die de ‘oudste’ kon vervullen, was gebaseerd op 
het vertrouwen dat hij had van het volk. Dat vertrouwen kon worden 
gegeven omdat een ‘oudste’ heel wat jaren ervaring had en daardoor een 
evenwichtig oordeel. Daarvan was niets meer over, ze werden gevreesd 
en veracht.

In Zijn niet aflatende zorg voor Zijn gemeente heeft de Here Jezus ervoor 
gezorgd dat er opnieuw ‘oudsten’ zouden komen die zoals we hier in 1 
Petrus 5 hebben gelezen ‘de kudde Gods kunnen hoeden’. Petrus noemt 
zich hier een medeoudste. Had hij niet zelf van de Here Jezus de op-
dracht gekregen om de lammeren en de schapen te hoeden? 
Maar het kon niet meer zo zijn als onder het Joodse volk dat dezen voor 
eigen gewin en eigen eer gingen. Hoe zou dat tot oneer van de Here 
Jezus zijn. Bovendien, de gemeente was pas op de Pinksterdag ontstaan, 
wie zou zichzelf binnen de gemeente een oudste kunnen noemen? De 
enigen die dat toekwam waren de apostelen zelf, die immers door de 
Heer zelf geroepen waren. Dat waren de elf apostelen die met de Heer 
waren geweest in de jaren dat Hij het land doortrok, samen met Matthias 
die de plaats van Judas innam (Hand. 1:26) en Paulus, die ook de Heer 
had gezien en daarom ook een geroepen apostel wordt genoemd. (Rom. 
1:1, maar ook in de aanhef van andere brieven). Ook Barnabas wordt een 
apostel genoemd in Hand. 14:14. Hij was degene die een akker had ver-
kocht en de gehele opbrengst (en niet een deel zoals bij Ananias en Saf-
fira) aan de voeten van de apostelen had gelegd (Hand. 4:36,37). Hij was 
ook degene die Paulus had opgevangen toen deze uit Damaskus naar Je-
ruzalem was teruggekeerd, maar door niemand ontvangen wilde worden 
(Hand. 9:27). Samen zijn ze veel op pad geweest om de blijde boodschap 
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te verkondigen. Zij mochten ook toen er een grote hongersnood in Judea 
was, een gave van de gemeente in Antiochië overbrengen. Daar wordt in 
de gemeente dan voor het eerst gesproken over ‘oudsten’: “En de discipelen 
besloten, dat elk van hen naar draagkracht iets zenden zou tot ondersteuning van 
de broeders, die in Judea woonden; dit deden zij ook en zij zonden het aan de 
oudsten door de hand van Barnabas en Saulus.” (Hand. 11:29)

De Here liet het niet aan de gemeente zelf over om te beslissen wie er een 
‘oudste’ zou zijn, maar liet dat doen door Zijn apostelen, door hen die 
Hem gekend en gezien hadden. Zo lezen we dat tijdens de eerste rond-
reis die Paulus samen met Barnabas maakte, zij in elke gemeente oudsten 
aanwezen. Hoe zorgt de Here voor Zijn gemeente. De apostelen wezen 
aan wie oudsten zouden zijn, daarvoor waren geen verkiezingen nodig. 
Hoe snel zou dat ook niet tot onenigheid kunnen leiden, we zijn immers 
niet anders dan de discipelen die nogal eens aan het ruziën waren wie 
van hen toch wel de meeste was. Zou dat ook niet kunnen gebeuren 
met iemand die de rol van oudste op zich nam? Niemand hoefde dat te 
doen, zo iemand werd door de Here zelf aangewezen. Zo lezen we dat 
in Hand.14:23: “En nadat zij voor hen in elke gemeente oudsten hadden aange-
wezen, droegen zij hen onder bidden en vasten de Here op in wie zij geloofd had-
den.” Later lezen we nog dat Paulus Titus opdraagt oudsten aan te stellen: 
“Ik heb u op Kreta achtergelaten met de bedoeling, dat gij in orde zoudt brengen 
wat nog verbetering behoefde, en dat gij, zoals ik u opdroeg, in alle steden als oud-
sten zoudt aanstellen mannen, die onberispelijk zijn,…” (Tit. 1:5)

Het is een belangrijk gegeven dat de Here zelf oudsten in Zijn gemeente 
geeft en dat we die niet zelf hoeven te kiezen. Wij leven lang na de tijd 
dat de apostelen op aarde waren en zij kunnen dus geen oudsten meer 
aanwijzen. Als zodanig bestaat het ambt dan ook niet en moeten wij dus 
ook geen oudsten aanstellen in de gemeente. Toch geeft de Here er in 
Zijn genade, die alom worden erkend als hen die de opdracht vervullen 
die Petrus ons hier voorhoudt als de taak van de oudste, namelijk om ‘de 
kudde Gods te hoeden die bij u is’. Hoe belangrijk is dat niet in onze 
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tijd, die gekenmerkt wordt door veel verwarring en waar veel verkeerde 
gedachten en praktijken in de gemeente zijn binnengeslopen. Petrus, als 
een mede-oudste, geeft ons hier een paar kenmerken, die ons wel wat te 
zeggen hebben. 
In de eerste plaats werd hijzelf voor die herderlijke taak geroepen nadat 
hij driemaal had moeten verklaren dat hij de Here Jezus liefhad. Daar be-
gint alles mee. Wanneer het niet eens duidelijk is dat we de Here liefheb-
ben, hoe zouden we dan herders kunnen zijn? Wanneer we onze eerste 
liefde hebben verlaten dan zijn we in een dergelijke dienst waardeloos. 
We moeten altijd eerst terug naar de basis: de Here liefhebben, waarlijk 
en meer dan dezen, zoals de Here dat tegen Petrus had gezegd. 
Daarnaast zegt Petrus hier dat hij een getuige van het lijden van Christus 
was. Hij was erbij, hoewel hij de Here alleen liet toen Hij gevangen werd 
genomen. We lezen ook niet dat Petrus bij het kruis stond zoals Johannes, 
maar toch hij was een getuige van het lijden van Christus. Misschien wel 
in de eerste plaats omdat hij zichzelf had leren kennen. Hij had de Here 
immers driemaal verloochend, hij die gezegd had: “al zouden allen aanstoot 
aan U nemen, ik zeker niet!” (Marc. 14:29) Hoe anders was dat gelopen, 
zoals de Here hem ook van te voren had gezegd. Hij heeft begrepen dat 
de Here daarvoor vreselijk heeft moeten lijden. Geldt dat ook voor ons? 
Hebben we leren beseffen hoeveel de Here voor ons heeft moeten lijden 
voor alles wat we verkeerd hebben gedaan en elke dag nog doen? Besef-
fen we dat elke dag die we hier op aarde leven mogen, ook heeft bijge-
dragen aan het lijden van onze Heiland op het kruis? Dat besef doet onze 
liefde tot hem weer opbloeien.
In de derde plaats zegt hij een deelgenoot te zijn van de heerlijkheid, 
welke zal geopenbaard worden. Dat doet ons beseffen dat onze ogen en 
onze gedachten in de eerste plaats gericht moeten zijn op de heerlijkheid 
daarboven die komen gaat. We moeten ons niet blind staren op dit leven 
en op datgene wat we hier op aarde bereiken kunnen. We hebben daar 
zeker een taak en moeten die ook vervullen als voor de Here, maar we 
mogen daarmee niet geheel en al vervuld zijn als was het hier en nu het 
allerbelangrijkste. 
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Dit alles is slechts tijdelijk. Zo lezen we dat in 2 Kor. 4:18: “Want het 
zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.” En in Rom. 8:18: “Want 
ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de 
heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.”
Alleen zo kan de kudde Gods gehoed worden: met een hart vol liefde tot 
de Here, in het besef van zijn onnoemelijk lijden voor onze zonden da-
gelijks begaan en in de wetenschap dat onze toekomst boven is bij Hem. 
Dat maakt ons los van aardse dingen, dat maakt ons zwak in onszelf zo-
dat we sterk kunnen zijn in Hem en voor Hem.

5:2: “hoedt de kudde Gods, die bij u is, niet gedwongen, maar uit vrije beweging, 
naar de wil van God, niet uit schandelijke winzucht, maar uit bereidwilligheid, 
niet als heerschappijvoerend over hetgeen u ten deel gevallen is, maar als voorbeel-
den der kudde.”

De toevoeging: die bij u is, moeten we niet over het hoofd zien. Zoals er 
ook in het Oude Testament sprake was van ‘oudsten der stad’, geldt ook 
daar waar er sprake is van herders van de gemeente dat die vooral een 
verantwoordelijkheid hebben in hun eigen stad. Gods Woord leert ons 
ten aanzien van de gemeente niet dat er een overkoepelende verantwoor-
delijkheid zou zijn. Nee, het werk is dichtbij. 

Zoals het ook bij de oudsten in het begin van het Oude Testament was, 
kan er geen sprake zijn van dwang, geen sprake van een verplichting. 
Nee, wanneer het gebeurt uit vrije beweging naar de wil van God dan 
zal de gemeente ook erkennen dat dit een werk van Gods Geest is. Het 
gevaar ligt echter op de loer, zoals zich dat ook onder het Joodse volk 
heeft voorgedaan, dat bij het institutionaliseren van de functie van deze 
oudsten die de kudde van God hoeden, niet meer de gemeente, maar de 
persoon zelf op de voorgrond komt. Dat de zorg niet meer uitgaat naar 
de medegelovigen, maar naar het belangrijk achten van zichzelf. Dat er 
sprake is van schandelijke winzucht. Er is niets nieuws onder de zon. 
In Ezech. 34:1-5 lezen we daarover heel treffend: “Het woord des Heren 
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kwam tot mij: Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël, profeteer en zeg 
tot hen, tot die herders: zo zegt de Here: wee de herders van Israël, die zichzelf 
weiden! Moeten de herders niet de schapen weiden? Het vet eet gij, met de wol 
kleedt gij u, het gemeste slacht gij, maar de schapen weidt gij niet; zwakke ver-
sterkt gij niet, zieke geneest gij niet, gewonde verbindt gij niet, afgedwaalde haalt 
gij niet terug, verlorene zoekt gij niet, maar gij heerst over hen met hardheid en 
geweldenarij. Zij raken verstrooid omdat er geen herder is, en worden tot voedsel 
voor al het gedierte des velds; zo raken zij verstrooid.” 

Hoe hebben we in deze dagen de goede herders nodig die oog hebben 
voor de kudde, die het grote voorbeeld van onze Here en Heiland volgen 
willen en onbaatzuchtig zorg willen dragen voor de kudde en die wil-
len hoeden en daardoor ook kunnen behoeden voor zoveel gevaren die 
ons bedreigen in een wereld die steeds verder van God en Zijn Woord 
afdwaalt. Die niet heersen, maar dienen; die wijsheid hebben door Gods 
Woord en Geest en die daardoor zaken in Gods licht beoordelen kun-
nen. Wanneer Paulus aan de Korinthiërs schrijft over de rechtspraak in de 
gemeente dan zegt hij: “Indien gij alledaagse geschillen te berechten hebt, laat 
gij dan hen zitting nemen, die in de gemeente niet in tel zijn? Ik zeg dit om u te 
beschamen. Is er dan bij u geen enkel wijs man, die uitspraak zal kunnen doen 
tussen broeders?” (1 Kor. 6:4,5). Geve de Here dat deze belangrijke taak 
toch nog kan worden uitgeoefend tot zegen van de gelovigen en tot eer 
van de Here.
Tot slot noemt Petrus nog een vierde kenmerk van deze herders: dat ze 
voorbeelden voor de kudde mogen zijn. Paulus schrijft ons: “Wordt mijn 
navolgers, gelijk ook ik Christus navolg.” (1 Kor. 11:1) Zo is het bedoeld, het 
zijn geen broeders die we moeten navolgen, maar Christus mogen we 
navolgen. De Here geeft zo voorbeelden voor de kudde. Hoe ernstig is 
ook dat. Wanneer de herders geen goede voorbeelden voor de kudde zijn 
omdat ze niet Christus volgen maar hun eigen belang achternajagen, hoe 
kan dan een hele kudde in het ongeluk worden gestort. Daarom ook: la-
ten we ons wachten ‘oudsten’ aan te stellen en dat overlaten aan de grote 
Herder van de kudde die alleen weet wat goed is voor de Zijnen.
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5:4: “En wanneer de opperherder verschijnt, zult gij de onverwelkelijke krans der 
heerlijkheid verwerven.”

Dat is toch waar we naar uitzien? Naar de komst van onze Heiland? Die 
komst is nabij zo moeten we constateren wanneer we in de wereld om 
ons heen zien en de nieuwsberichten tot ons nemen die ons zo eenvoudig 
van over de hele wereld bereiken. Wat een bijzondere benaming vinden 
we hier voor onze Here: Hij is de opperherder, Hij staat boven alles en 
Hij heeft alle macht, we mogen Hem volgen, zijn voetsporen drukken 
en de taak vervullen die Hij ons geeft, trouw en geduldig tot het moment 
dat Hij verschijnen zal. We hoeven hier geen krans van heerlijkheid te 
verwachten of ons best te doen om hier eer van mensen te ontvangen. 
Dat alles is maar tijdelijk en zal verwelken. Nee de krans die de Here ons 
geven zal bij Zijn spoedig verschijnen, die is onverwelkelijk. Geve de 
Here dat voor ons ook Zijn woorden zullen klinken: “Welgedaan, gij goede 
en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen; ga 
in tot het feest van uw heer.” (Matth.25:21) Tot zowel degene die vijf talen-
ten erbij gewonnen had als tot degene die er twee talenten bij gewonnen 
had, werden dezelfde woorden gesproken. Het gaat er niet om of we er 
veel bij gewonnen hebben, maar of we over het weinige dat ons werd 
toevertrouwd getrouw zijn geweest. 
Wanneer we trouw zijn geweest aan onze Here in ons aardse leven zal 
niet de beloning die we ontvangen het belangrijkste zijn, dan zal niet de 
krans die ons gegeven wordt ons het meest verblijden, maar het zien van 
onze Heiland, die voor ons leed en stierf aan het kruis van Golgotha. Die 
naar de hemel is opgevaren en daar voor ons al de jaren van ons leven 
heeft gebeden en ons door alle omstandigheden heen heeft gedragen, 
Die we in alle eenvoud mochten dienen daar waar Hij ons gesteld heeft. 
Geve de Here dat we zo uitzien naar zijn verschijning, wanneer Hij al de 
schapen van zijn kudde bijeenvergadert en hen brengt op die plaats waar 
Hij is en wij voor altijd bij Hem zullen zijn.

Wordt D.V. vervolgd.
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