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Dankbetuigingen

Iedere nieuwtestamentische brief is vol van dankbetuigingen1 aan gelovigen die in verschillende steden verbleven en die hard werkten voor de
Heere. De namen van degenen die een bijdrage hebben geleverd aan dit
boek zijn te veel om op te noemen. Wij zijn allen dank verschuldigd die
suggesties aandroegen, hun advies gaven of bijdroegen in wijzigingen of
herzieningen. Boven alle menselijke hulp, zien we de hand van de Heere
in dit boek van het begin tot het einde. De boodschappen in dit boek zijn
ontstaan vanuit een oprechte last2 van de Heere en we bidden dat deze
last doorgegeven is met zo min mogelijk menselijke inbreng.3
Wij dragen dit werk op aan onze Heere Jezus Christus en het werk van Zijn
koninkrijk. Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen.4 Amen.
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Epiloog:		

de oproep om als gelovigen samen te komen

“Ik zal Mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar
niet kunnen overweldigen”.5
“En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden
tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen”.6
“Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren
wijs en vijf waren dwaas. Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen maar
geen olie met zich mee. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in
hun kruikjes. Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en vielen
in slaap. En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga
naar buiten, hem tegemoet! Wees dan waakzaam, want u weet de dag en
ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal”.7
[De woorden van Jezus Christus, onze Heer en spoedig komende Koning.]8
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Inleiding

Er is maar één huis dat staande zal blijven in de komende storm9 en maar
één volk dat niet wordt weggevaagd in de vloed van de misleidingen in
de eindtijd.10 Er is maar één tempel welke God zal vullen met Zijn onbeschrijfelijke glorie en er is maar één vuurtoren welke voor altijd zal schijnen als een zuiver getuigenis van Gods reddende genade. Er is maar één
koninkrijk dat nooit zal schudden, en slechts één ark die gespaard zal
worden in de plotselinge uitstorting van Gods rechtvaardige oordeel. Er is
maar één bruid voor de Bruidegom; er is er maar één die geroepen is voor
de bruiloftsmaal van het Lam.11
Deze ene is de geliefde gemeente van de Heere Jezus Christus. Zij is Zijn
oogappel. Dit is Zijn lichaam en dit is Zijn bruid. Dit is wat Christus heeft
beloofd te bouwen”.En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra
zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet
overweldigen”.12
Het boek dat u aan het lezen bent, is een oproep om terug te keren naar de
heerschappij van Jezus Christus en om Hem te vergezellen in het opbouwen van de gemeente, welke Hij startte op de dag van Pinksteren toen Hij
de Zijn Heilige Geest zond.13 Dit boek is ontwikkeld vanwege ons hartsverlangen om samenkomsten van Gods kinderen bijeen te roepen – die zeer
essentieel zijn – in deze laatste dagen.14 De tijd van verdrukking en vervolging die eraan komt, zal zo heftig zijn dat eenheid van de ware gemeente
van Christus noodzakelijk zal zijn.15 Want in het Evangelie van Mattheüs
wordt door onze Heere gezegd: “Dan zullen zij u overleveren aan verdruk9
10
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king en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van
Mijn Naam”.16 Deze waarheid van vervolging is Bijbels en wordt vaak herhaald in de schriften.17
In 2 Timotheüs lezen we: “En ook allen die godvruchtig willen leven in
Christus Jezus, zullen vervolgd worden”.18 Als we het westerse christendom als voorbeeld nemen, zien we dat christenen zo gelijkvormig zijn
aan de gevallen wereld om hen heen19 dat er geen noodzaak is om hen te
vervolgen. Geschat wordt dat maar drie tot vijf procent van de christenen
in Noord Amerika getuigt. Het zout is zijn smaak verloren.20 Door de meer
dan dertigduizend wereldwijd geregistreerde denominaties zijn de ware
leden van het Lichaam van Christus overal verspreid en gescheiden in vele
verschillende groeperingen en dat in veel gevallen vanwege niet-essentiële doctrines. We hebben behoefte aan samenkomsten van broeders en
zusters die samenkomen in eenheid.21
Toch is niet iedere eenheid, ware eenheid. Want er zijn vele bewegingen
met afvallige gelovigen die eenheid verlangen los van waarheid. Deze
bewegingen verkondigen dat we niet mogen oordelen of waarheden
mogen verkondigen die voor sommigen aanvallend kunnen zijn.22 Zij zeggen dat we één zijn met allen die geloven in Christus, zelfs met sekten en
andere religies zoals het katholicisme. Het vraagt wijsheid van de heiligen
om alleen eenheid te zoeken met ware gelovigen in Jezus Christus.
De schriften zeggen dat “dit evangelie van het koninkrijk in heel de wereld gepreekt zal worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal
het einde komen”.23 De prediking en verspreiding van het evangelie zal
niet door de vindingrijkheid van de mens geschieden24, maar door het
werk van de Geest van God.25
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Het is noodzakelijk dat broeders en zusters samenkomen om elkaar te
ontmoeten onder Christus’ leiderschap en om gehoorzaam te zijn aan
Christus’ oproep tot evangelisatie en het maken van discipelen.26
In dit boek bieden we eenvoudige richtlijnen om degenen, die Gods stem
horen27 te helpen om samen te komen met gelijkgestemde gelovigen.
Honderden miljoenen hebben nog nooit gehoord van de Naam van Jezus Christus en zij kunnen alleen bereikt worden als we ons onderwerpen
aan Gods plan voor de eindtijd. Miljarden zijn misleid door wereldreligies
die hen geen ware vrede of eeuwig leven geven. De dag komt spoedig
waarop geen mens meer kan werken.28 Wij moeten in het werk van de
Heere stappen nu er nog tijd is.
In de wereld is angst, onrust en verwarring. Maar God heeft altijd een
plan dat vol is van hoop en van Zijn liefde. Vrede die alle verstand te boven gaat29 zal het Lichaam van Christus in deze laatste dagen kenmerken.
Niets dat de vijand in de wereld doet zal God ervan weerhouden om velen
over te zetten in het koninkrijk van het licht.30 Jezus Christus komt terug
voor een verenigde kerk.31 Een heilige kerk.32 Een kerk zonder compromissen. Een kerk die vol is van onderlinge liefde en liefde voor de verloren
wereld. Laat het zo zijn dat wij beginnen met het zijn van zo’n gemeente
omwille van het Lam Dat geslacht is. Hij verdient de beloning voor Zijn
lijden.33
Moge God Zelf de kinderen van God in eenheid brengen door Zijn Geest
tot bemoediging en versterking in deze laatste dagen. Dat God de vurige
harten van het overblijfsel34 in beroering zal brengen van hen die Jezus
Christus meer lief hebben dan hun eigen levens!35 Dat de Heere hen samen zal brengen in eenheid, zodat het vuur heter en heter wordt en het
26
27
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35
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licht nog feller zal schijnen!36 De hele aarde zal vol Zijn van de kennis van
de heerlijkheid van de Heere, zoals de wateren de zee bedekken!37 Dat
wij klaar mogen staan wanneer Hij plotseling terugkomt om Zijn bruid op
te halen!38
Vader, wij verlangen om Uw Zoon verheerlijkt en verhoogd te zien worden in
ons midden. Wij zijn elke dag verootmoedigd dat wij kinderen van U zijn en
dat wij onderdeel zijn van Uw lichaam, de gemeente. Wij zijn moe geworden
van het zien wat mensen kunnen doen in Uw Naam en ons verlangen is om te
zien dat U een nieuw werk zal doen door Uw Geest, zodat nog velen discipelen zullen worden van Jezus Christus. Alstublieft Heere, blaas op Uw dienaren
en geef ons vernieuwde toewijding om het kruis te dragen39 en U te volgen40
op het smalle pad41 dat leidt naar het leven. Mogen wij vol Zijn van Uw liefde
voor anderen door de Heilige Geest42 en mogen wij uitkijken naar een wonderlijke uitbreiding van Uw koninkrijk in de hele wereld in deze eindtijd. Wij
vragen dat U deze dingen zult doen en zelfs veel meer, voor de verheerlijking
van Uw heilige Zoon, Jezus Christus. Amen.
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Principe 1
Alleen zien op de persoon van Jezus Christus

We hebben het soort nederigheid nodig dat tot uitdrukking kwam in de
vroege gemeente zoals vermeld staat in het boek Handelingen. Dit soort
nederigheid is tegenwoordig zichtbaar in vele ondergrondse en vervolgde gemeenten over de wereld, omdat zij de doodsteek hebben gegeven
aan hun trots en onafhankelijkheid.43 Deze vervolgde gelovigen zijn volledig afhankelijk geworden van Jezus Christus als het Hoofd Dat hen en
hun samenkomsten leidt.44 Een broeder vermeldde deze waarheid als
volgt: “Christus zou voor Zijn volk het middelpunt van de samenkomst
moeten zijn. Wij zouden aangetrokken moeten worden door Zijn aanwezigheid, niet door de aanwezigheid van de mensen die daar samenkomen. Wanneer gelovigen dit zien en er naar handelen, dan hoeft de
plaatselijke gemeente niet te wankelen door het vertrek van een broeder
of zuster uit de gemeente. Een gemeente waar christenen om Christus samenkomen heeft kracht, stabiliteit en saamhorigheid”.45
Wanneer we samenkomen om een beroemde spreker te horen of een
specifieke leer te verheffen, spreekt dit in vele opzichten niet van Jezus
Christus als hoofd van de gemeente, en verheerlijkt dit Hem niet. Het is
een goede zaak dat Jezus Christus mondeling in iedere ontmoeting en
door zang wordt geëerd, verheerlijkt en verkondigd als Hoofd van de
gemeente. Deze constante verwijzing naar Zijn persoon zal ervoor zorgen dat dit verlangen op de voorgrond staat bij iedere samenkomst van
de gelovigen.46 “Het teken van een ‘nieuwe-verbondgemeente’ is dat
mensen Jezus Christus ontmoeten iedere keer als ze samenkomen in Zijn
naam”.47

43
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Wanneer we samenkomen voor gemeenschap zijn we vatbaar om vele
vooringenomen ideeën mee te brengen over hoe een samenkomst zou
moeten werken. Wij hebben de neiging om onze ervaring te beoordelen
gebaseerd op hoe goed we ons voelen door de aanbidding of hoe aangedaan we waren door een bepaalde preek. Maar we vergeten dan dat
het helemaal niet om ons draait. Het draait om Hem. Als we samenkomen
om de levende God te ontmoeten en liever Hem te ervaren dan te zien
op mensen, zullen we werkelijk opgebouwd worden en Hem werkelijk
verheerlijken. Een bekende voorganger in Schotland, bekend als de profeet van Dundee,48 schreef eens: “Voor iedere keer dat je kijkt naar mensen, kijk tien keer naar Christus”. Dit constante kijken naar Christus zal ons
weerhouden van het oordelen van anderen en zal ons niet toelaten ontmoedigd te zijn zelfs wanneer we problemen zien in de andere gelovigen.
In hoofdstuk tien van het Markus evangelie zien we Jezus Zelf die de vroege gemeenteleiders onderwijst hoe zij een groep van gelovigen behoren
te leiden:
“Jezus riep hen bij Zich en zei tegen hen: ‘U weet dat zij die geacht worden
leiders te zijn van de volken heerschappij over hen voeren, en dat hun groten gezag over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn; maar wie
onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie van u de
eerste zal willen worden, die moet slaaf van allen zijn.’”49
Helaas zijn er tegenwoordig sommige voorgangers en kerkleiders heerser
over hun gemeenten.50 Zij beoefenen menselijke kracht, controle en trots.
De Heere onderwees Zijn discipelen — en dus ons: als u een samenkomst
van gelovigen leidt, handel in nederigheid, wees een dienaar en zelfs een
slaaf. In een andere tekst zegt Jezus: “Bij u echter moet dat zo niet zijn,
maar de belangrijkste onder u moet als de jongste worden en wie leiding
geeft als iemand die dient”.51 In de Joodse samenleving was dit een radicale uitspraak. De oudere had het recht op de beste zitplaats. De oudere
48
49
50
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zou spreken terwijl de jongere moest luisteren. De Heere Jezus vertelde
de toekomstige leiders in het Lichaam van Christus: handel in nederigheid, luister vaak en dien anderen.52
Wij hebben herders nodig die verlangen dat de Heere Jezus Christus superioriteit heeft en niet zijzelf. De uitdaging komt tot ons van de Heere:
“Hoe lang hinkt u nog op twee gedachten?”53 Wij moeten proberen om
gemeente-ontmoetingen te hebben zoals de gemeente in het Nieuwe
Testament en niet zoals populaire moderne kerken.
Jezus Christus is de Alpha, Hij is de Eerste van alles.54 Daarom zou Hij de Eerste moeten zijn in onze gemeenschappen. Zijn Naam zou als eerst geëerd
moeten worden, Zijn dood en opstanding verkondigd,55 en Zijn persoon
geprezen. Want het is Zijn evangelie, Zijn gemeente, Zijn heerlijkheid, Zijn
schriften en Zijn koninkrijk welke wij verkondigen. Hij sprak en de wereld
kwam tot stand.56 Hij regeert Gods schepping.57 Het is Zijn Geest die Hij ons
geeft. Want Hij is de enige Zoon van God.58 “Uit Hem en door Hem en tot
Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen”.59
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Principe 2
Waar twee of drie bijeen zijn

Het begin van een gemeente in de Schrift wordt in deze eenvoudige verklaring van onze Heere gevat: “Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden”.60
Een samenkomst van gelovigen waar de Heere Jezus aanwezig is, is de
gemeente, zelfs als er maar twee of drie gelovigen zijn. Wanneer gelovigen in kleinere groepen samenkomen, zorgt dat ervoor dat Gods volk
elkaar vaker kunnen ontmoeten gedurende de week, zelfs dagelijks zoals
de vroege gemeente deed.61 Dit zorgt voor vertrouwen en de verwachting om andere oprechte discipelen van Jezus Christus te ontmoeten, te
ontmoeten met de Heere Jezus Die in het midden is, leiding te ontvangen
van de Heere en opgebouwd te worden door wederzijdse bemoediging62
en gebeden.
De samenkomst van de gemeente vereist de gedachten en leiding van
de Heere zoals 1 Korinthe ons vertelt: “Laat alle dingen op een gepaste
wijze en in goede orde gebeuren”.63 Thema’s om over na te denken zijn de
oprichting van leiderschap64 (in afhankelijkheid van de Heilige Geest) en
het houden van de gebruiken65 die gepraktiseerd werden in de vroege gemeenten. Twee belangrijke gebruiken, zoals geopenbaard in het Woord
van God, zijn de doop66 en de maaltijd des Heeren. 67 Wanneer we onze
gedachten en onze wil onderwerpen aan het Woord van God dan zal Hij
door ons de gemeente vestigen die Hij verlangt.
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Het is mooi om het Lichaam van Christus in eenvoud samen te zien komen
onder leiding van Jezus en in de aanwezigheid van de Heere Die Zichzelf
openbaart.68 Er is iets speciaals wanneer je een broeder of zuster voor de
eerste keer ontmoet. Nadat je wat tijd samen besteed hebt, is er die eenheid van het hart in de Geest van God. Toch is de samenkomst van de gemeente die door Jezus erkent wordt meer dan gewoon elkaar ontmoeten
om te praten of zelfs de dingen van de Heere te bespreken. Het is een apart
gezette tijd om de heilige Naam van God eerbiedig aan te roepen en om
verbaal Zijn goedheid, beloften en karakter te verkondigen. Het is een tijd
waar we samenkomen om de Zoon van God, Jezus Christus, te verhogen en
Hem te aanbidden in woorden van oprechte dankbaarheid in Zijn heilige
tegenwoordigheid.
Er zijn vele voorbeelden van mensen in het Oude Testament, die onbezonnen waren in de aanwezigheid van God en die hiervoor gedood of geoordeeld werden.69 Als gelovigen in Christus hebben we in het nieuwe
verbond vrij toegang tot God door het bloed van Christus, maar toch zouden we vrees voor de Heere moeten hebben en deze eerbiedigheid mee
moeten dragen als we samenkomen als Gods volk. Dit betekent niet dat er
geen blijdschap kan zijn, maar het wordt een heilige vreugde, een heilig
vreugdebetoon, een heilige dankzegging.
De Anabaptisten waren een groep van godvruchtige broeders met veel
verschillende achtergronden die elkaar ontmoetten in kleine groepen
gedurende de tijd van de reformatie. Van vroege Anabaptistenliteratuur70
leren we dat zij geïnstrueerd werden elkaar in kleine groepen drie à vier
keer per week te ontmoeten. Zij begrepen ook dat elke gemeenschap die
zij met elkaar zouden hebben direct voortkwam uit hun gemeenschap
met Christus; daarom waren zij gericht op het hebben van een persoonlijke, bruisende relatie met Christus zodat ze een vitale bouwsteen voor
elke vergadering of samenkomst van de heiligen konden zijn.
Zij die samenkomen als het Lichaam van Christus moeten worden verzameld door de Heere. Velen zijn te druk en overhaast om echt de stem van
68
69
70
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God tegen hen te horen spreken.71 Het is tijd om op de Heere te wachten
en Hem toe te staan ons te leiden waar Hij ons zou willen brengen. Het is
erg belangrijk om aan het eind der tijden getrouw door hem bevonden te
worden.72 Onze Heere Jezus geeft ons een zeer ontnuchterend verslag van
vijf dwaze en vijf wijze meisjes.73 Het zou ons doel moeten zijn om gelijkgezinde gemeenschap te vinden met gelovigen in Jezus Christus, die hun
lonten bijknippen en hun kruiken vullen met olie.74
Velen betreuren het gebrek aan ware godvruchtige gemeenschap en
vinden deze hartsgesteldheid maar in een aantal andere heiligen in de
Heere. We mogen ons realiseren dat wanneer wij gelovigen in een kleine
groep ontmoeten, zelfs met maar twee of drie gelovigen in een kamer,
wij de gemeente zijn. Als God groei geeft en mensen toevoegt aan het
aantal, dan zullen gaven en roepingen zich manifesteren. Deze gaven zorgen voor een volledigere uiting van de gemeente75 welke eer brengt aan
het Hoofd van de gemeente, Jezus Christus.
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Principe 3
Gods volk is verspreid in stromingen

Wij zien een beweging ontstaan waarin God vele van Zijn schapen opwekt om Zijn stem te horen te midden van het lawaai en geruis van de
denominationele verwarring. God heeft nooit bedoeld dat Zijn gemeente
verdeeld zou zijn,76 verward en voor- en achteruit gedreven door iedere
wind van doctrine. “Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn,
heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind
van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling
te verleiden”.77
In de huidige situatie van tienduizenden stromingen en groeperingen geloven wij dat de Heere in bijna elk daarvan Zijn kinderen heeft. Een broeder vertelde over zijn persoonlijke reis met de Heere en dat hij voelde dat
de Heere tot hem sprak om ‘de berg “Isme’s”’ te verlaten en te gaan naar
´de berg Sion´. Wij stemmen er mee in dat het werk van God veel puurder
en een veel helder schijnende ster in het huidige wereldsysteem zou zijn,
als heiligen de “Isme’s” verlaten, waar ze nu onderdeel van zijn, en zich
verenigen onder leiding van Jezus Christus. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs het fysiek verlaten van een kerk of denominatie, maar het verlaten
van de verdeeldheid in de harten van Gods mensen. Jezus bad in Johannes
17 dat zij allen één zouden zijn.78
Het is een eenvoudige en Bijbelse waarheid dat de ware gemeente in
Gods ogen altijd een eenheid is. De gemeente van vandaag is op vele manieren geestelijk in doel verenigd, maar deze eenheid manifesteert zich
zelden fysiek in een plaats. Echter is het Gods wil voor de plaatselijke samenkomst van het Lichaam van Christus om geestelijk verenigd te worden op een fysieke plek. De Chinese ondergrondse kerk is een geweldig
voorbeeld voor ons. Zij hebben acht grote stromingen maar zijn verenigd
1 Korinthe 1:10
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met betrekking tot alle belangrijke doctrines. God heeft het toegestaan
dat verschillende stromingen en groeperingen zich vormden met unieke
herontdekkingen van waarheid in iedere generatie. Echter in de eindtijd moet iedere groepering weer de ware eenheid van het Lichaam van
Christus verlangen.
In de eindtijd roept God alle gelovigen op om dezelfde gedachten als Jezus Christus te hebben: de gemeente is één, want in de hemel zal maar
één gemeente zijn en het is een geroepen vergadering die God verheerlijkt en wandelt in heiligheid.79 Daarom moeten wij langs alle etiketten
en denominaties kijken en iedere ware gelovige zien zoals God hen ziet.
In 2 Timotheüs laat de Bijbel duidelijk zien hoe God degenen ziet die van
Hem zijn: “Toch blijft het vaste fundament van God staan, met dit zegel: De
Heere kent wie van Hem zijn, en: Ieder die de Naam van Christus noemt,
moet zich ver houden van de ongerechtigheid”.80 Zo moeten wij ook de
gelovigen zien in alle verschillende stromingen en groeperingen die zich
verre houden van de zonde en de wegen van de wereld, zodat wij gemeenschap met hen kunnen hebben omdat we op dezelfde pelgrimsweg
zijn.81
Als we geestelijke ogen zouden hebben om het Lichaam van Christus te
zien zoals de Heere het ziet vanuit de hemel, zouden we geschokt zijn om
in alle verschillende denominaties en stromingen gelovigen in blinkend
wit82 te zien. Hoewel er in iedere denominationele groepering wel een
kostbare edelsteen te bewonderen is omdat zij wellicht meer licht hebben op een bepaalde doctrine dan anderen, is het verlangen van de Heere
voor de eindtijdgemeente om een verenigd lichaam te hebben dat al
deze waarheden in balans deelt. De volheid van Christus is Gods ultieme
doel voor ieder plaatselijk lichaam. Een bruid zonder vlek, smet of rimpel.83 Iedere gelovige zou onderdeel moeten zijn van een volwassener
wordende samenkomst van gelovigen,84 waar allen opgroeien tot totale
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volwassenheid. Op dezelfde manier is het persoonlijke doel voor iedere
gelovige om volmaakt te worden, zoals onze Vader in de hemel volmaakt
is.85 De Heere zal een bruid hebben. Zijn heilig volk,86 in de eindtijd verzameld onder één banier: de Heere Jezus Christus.
Er zijn vele lichtende voorbeelden in de kerkgeschiedenis van broeders
en zusters die zich niet conformeerden aan de patronen en doctrines van
mensen, maar die probeerden onder de banier en de leiding van Jezus
Christus te zijn. Een broeder die vele heiligen in deze realiteit leidde, zei
van zijn roeping door God: “Ik kwam om mensen te redden van alle wereldreligies, die ijdel zijn”.87 Weinig hedendaagse gelovigen zien dat dergelijke dingen ijdelheid zijn, want het promoten van een denominatie
is ijdel; het is het koninkrijk van de mens promoten, wat in de Bijbel het
geestelijke Babylon genoemd wordt. God kan ons bevrijden van al deze
dingen en Zijn lichaam verlossen om Zijn koninkrijk als één lichaam te
bouwen.
Een verlangend gebed van een godvruchtige heilige uit het verleden
spreekt van de nood voor een God-geboren en God-onderhouden werk
in het bijeen halen van Zijn lichaam: “Ik wil iets zien wat God bouwt. Ik
wil mensen vinden die zo hongerig naar God zijn dat zij iedere nacht willen bidden en voorbede willen doen. Wij hebben elk plan en ieder nieuw
ding geprobeerd om hogerop te komen. Maar wat we echt nodig hebben
is dat iemand naar beneden komt. Een persoon! Niet een nieuwe theologie, maar een Persoon!”88
Moge God Zijn kinderen verzamelen voor Zijn glorie alleen, zodat Jezus
Christus verhoogd en aanbeden zal worden.
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Principe 4
Door God geleide gemeenten nodig

Wij dienen acht te slaan op de volgende, door de Psalmist gegeven waarschuwing: “Als de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn
bouwers eraan”.89 Wanneer we proberen om een gemeente te starten
zonder de roeping van de Heere, kan de gehele poging tevergeefs zijn.
Als het model van de gemeente niet uitsluitend op het Woord van God
is gebouwd, dan kunnen we eindigen met het bouwen van onze eigen
gemeente,90 en niet die van de Heere. Het hebben van een verlangen
om een religieuze atmosfeer te ontvluchten, zodat je een minder officiële samenkomst kan hebben waar mensen vrij zijn ‘om zichzelf te zijn’
— zonder eerbied voor God of onderwerping aan autoriteit — is niet wat
de gemeente is. We worden bedrogen wanneer we denken dat we het
Lichaam van Christus kunnen herdefiniëren tot een plaats waar geen leiderschap, geen heilige aanwezigheid van God, geen overtuiging door de
Geest en geen uitroepen tot God in gebed is. We leven in een wereld waar
gemak, geluk en financiële welvaart de doelen zijn, maar we weten dat
“vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is”.91 We moeten niet
naar de cultuur om ons heen kijken als voorbeeld, maar naar de Heere en
naar het voorbeeld van de vroegere navolgers van Christus.
Iets anders wat nuttig voor ons is om te doen, is om buiten onze grenzen
te kijken naar andere landen waar de Heilige Geest een organisch model
van nieuwtestamentisch christendom heeft gevormd. Wij denken aan de
huisgemeente-beweging in China, de ondergrondse kerk in Noord-Korea
en aan vele anderen die gedwongen zijn om alleen op de Heilige Geest te
vertrouwen voor de leiding van hun samenkomsten. Deze gelovigen zoeken geen gemeente die hen goed past, of die goed voor hen voelt, maar
God leidt hen om Zijn gemeente te zijn. Velen van ons die dit boek lezen,
leven in Westerse landen waar niet alleen de seculiere cultuur, maar de
89
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gemeente zelf verzadigd is geworden met een bedrijvige, wereldse mentaliteit. Het werk van de gemeente kan niet gedaan worden met de manieren en methoden van de wereld. We moeten breken met dit systeem
(wat bedacht is door mensen) wanneer we verlangen om samen met de
Heere Zijn gemeente te bouwen op deze aarde. Slimme ideeën zullen
nooit het hemels Jeruzalem bouwen, maar ze bouwen slechts het Babylon op aarde. We moeten geleid worden door de Geest van God, terwijl wij
ons onderwerpen aan de wil van de Heere in overeenstemming met Zijn
Woord. Als onze hartenkreet is “Niet mijn wil, maar Uw wil geschiedde,”92
wanneer we zoeken naar het oprichten van een meer Bijbelse samenkomst van de gemeente, dan zouden we bij de Schrift moeten uitkomen
en vragen: “God, hoe ziet Uw gemeente eruit?” Hij is getrouw om dat te
laten zien en te leiden.
We zouden de houding van de apostel Paulus moeten koesteren, toen hij
verkondigde aan de gemeente in Korinthe dat we enkel dienaars zijn die
Gods wil doen. “Wie is Paulus dan, en wie is Apollos, anders dan dienaren,
door wie u tot geloof gekomen bent, en dat zoals de Heere aan ieder van
hen gegeven heeft?”93
Een dienaar heeft maar één doel, en dat is om zijn Meester te behagen en
om aanwijzingen van Hem te ontvangen.94 Daarom moeten we luisteren
naar de Heilige Geest van God, Die ons leidt wanneer we een nieuwe gemeentesamenkomst starten, en we moeten onthouden dat de Geest van
God ons nooit ergens zal leiden waar het in tegenstelling met het geopenbaarde Woord van God is.95 Daarom moeten we voorzichtig zijn om geen
enkele menselijke methode te volgen,96 maar we moeten ons juist beijveren om door Gods Geest geleid te worden terug naar het Woord van God.
Wanneer God ons leidt in het vormen van het Lichaam van Christus en
wanneer wij de gehele raad van het Woord van God volgen, terwijl wij
ons geloof vrijmoedig delen, zal de Heere de gemeente dagelijks uitbrei92
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den.97 We dienen eenvoudigweg Zijn aanwijzingen, die door de Heilige
Geest worden gegeven, te volgen. De nieuwtestamentische geschriften
vol Goddelijke aanwijzingen van de Heilige Geest, zullen je leiden. Heilige afhankelijkheid van Zijn Woord en gehoorzaamheid aan de leiding
van God zal de samenkomst opbouwen tot een gemeente waar God naar
verlangt.
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Principe 5
Het boek Handelingen ons voorbeeld

Bijna iedere denominatie en christelijke beweging is begonnen met het
verlangen terug te gaan naar het model en voorbeeld welke we vinden in
het boek Handelingen.98 Zij die de gemeente op een Bijbelse manier bouwen en geleid worden door de Heere, worden altijd teruggetrokken naar
het apostolische voorbeeld welke God voor ons bewaard heeft. Wij hebben vele redenen gehoord waarom verschillende christelijke bewegingen
een specifieke doctrine praktiseren en waarom zij een bepaald onderwijs
promoten. Maar wanneer we zorgvuldig het boek Handelingen bestuderen, zien we dat vele praktijken in moderne evangelische gemeenten niet
gevonden worden in dit boek van de apostolische gemeente.99
Het kan een goede bezigheid zijn om door het boek Handelingen te lezen terwijl je de gebruiken van de gemeente noteert. Door zorgvuldig te
lezen kunnen we vele gebruiken vinden in het boek Handelingen waarin
we de vroege gelovigen kunnen navolgen. Wanneer we deze lijst vergelijken met de typisch moderne evangelische gemeente zien we helaas
maar enkele overeenkomsten.
Naast het verkrijgen van theologie uit het boek Handelingen moeten wij
ook heel Gods Woord gebruiken om foute interpretatie te voorkomen. Het
boek Handelingen en de Evangeliën verschaffen de fundamentele kennis
voor discipelschap en gemeentewerk, de diepere geestelijke werkelijkheden die later in de brieven uiteengezet worden. Er kunnen gevaren zijn
wanneer we al onze theologie alleen uit het boek Handelingen halen. Het
is belangrijk om het boek Handelingen te lezen in het licht van de andere
boeken uit de Bijbel en dan vooral de nieuwtestamentische geschriften
om zo alle fundamentele principes van de gemeente vast te stellen. Het
Oorspronkelijk: Handelingen van de apostelen.
	Wij bemoedigen iedere gelovige het boek Handelingen opnieuw te lezen. Om principes, en
tradities te leren en de manier waarop deze oude gemeente opereerde onder leiding van de
Heilige Geest van God.
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kan ook worden opgemerkt dat de gemeente in vervolging geboren werd,
wat het boek Handelingen niet altijd aangenaam maakt voor hen die niet
leven onder dergelijke verdrukking. Toch zouden we moeten opmerken
dat de Bijbel laat zien dat de gemeente altijd gehaat wordt door de wereld100 en niet past in de manier en wegen van het wereldsysteem.101 Tenslotte zal de gemeente in de eindtijd duidelijk gekenmerkt worden door
enorme vervolging, wat het boek Handelingen een essentieel boek voor
ons maakt over hoe wij, als Gods kinderen, behoren te reageren gedurende zulke tijden. Wij moeten ook door de brieven lezen en leren van de
Geest hoe de samenkomsten kunnen groeien naar geestelijke volwassenheid, in het bijzonder vanwege de eindtijd.
Een Chinese ondergrondse gemeenteleider merkte op: “God is alleen geïnteresseerd in Zijn werk, niet ons werk. Hij overziet en bekrachtigd die
dingen die voortkomen uit Zijn hart”.102 Dus de vraag “staat het in de Bijbel?” zou één van de hoofdvragen moeten zijn die we ons stellen bij het
starten van een gemeenschap. Als de richting, doelen, visie, middelen en
plannen van een gemeente niet gevonden worden in het boek Handelingen of de rest van de Bijbel dan moeten we ons afvragen “Is het wel
Gods wil?” De eerste christenen maakten geen eigen plannen voor de toekomst, maar zij vertrouwden dagelijks op de Heere om Zijn gemeente te
bouwen en zij ontvingen bevelen van de Geest van God. Daarom groeide
de gemeente en werden velen gehoorzaam aan het geloof.103
Wij zouden ook zeer open moeten staan voor Gods leiding in verschillende plaatselijke gemeentes en niet voorschrijven dat één stijl of één methode voor de ontmoeting precies gekopieerd moet worden. Hoewel er
principes en bevelen zijn104 die gelden voor alle samenkomsten105, waren
er toch verschillen in de manier waarop gelovigen in het boek Handelingen en in de brieven elkaar ontmoetten. Enkele voorbeelden kunnen zijn:
de ontmoetingen waar één broeder onderwijst,106 ontmoetingen waar
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allen iets delen,107 bijeenkomsten waar profeten zijn108 en bijeenkomsten waar krachtige onderwijzers zijn.109 Ook ontmoetten de gelovigen in
sommige plaatsen elkaar rondom een maaltijd,110 in andere ontmoetten
zij elkaar voor onderwijs, in andere voor gebedsontmoetingen,111 in andere waren ongelovigen aanwezig,112 en in andere hielden zij de maaltijd
des Heeren.113 We zien dus een wonderlijke variëteit aan ontmoetingen
en we zouden niet moeten verlangen om alle samenkomsten naar één
manier te vormen. Wij kunnen ons verheugen in alle soorten bijeenkomsten. Misschien heeft de ene samenkomst van gelovigen een volwassen
broeder die vaak onderwijst in vergelijking met een andere samenkomst
waar bij iedere ontmoeting allen worden bemoedigd om te profeteren. Er
zou geen standaard moeten zijn, in het bijzonder in tijden van vervolging.
Gods Geest zal op verschillende manieren leiden. In de ondergrondse kerk
in China zal meestal één broeder onderwijzen, terwijl daar velen worden
uitgezonden als zendelingen. Het zou in vele landen vruchtbaarder zijn
dit te zien gebeuren, dan simpelweg een ontmoeting waar allen iets kunnen delen, maar waar geen zendelingen worden uitgezonden.
Wanneer wij kijken naar het voorbeeld van de eerste gemeente kunnen
we bemoedigd worden dat zij door geloof veel worstelingen overwonnen. Wij moeten dus de moed niet verliezen wanneer we verlangen hen
in woord en daad na volgen. De enige ware manier van gemeentegroei is
te vertrouwen op dezelfde principes en waarheden uit het boek Handelingen die de vroege gelovigen hadden. Wat een gezegende zekerheid
kunnen we dan hebben, want wij hebben duidelijke bevelen en principes
die de Heere voor ons heeft achtergelaten in de Bijbel, in het bijzonder in
het boek Handelingen.
Onderdeel zijn van het groeiende gemeentewerk is geen gemakkelijke
taak. Ondanks dat het Gods werk is, vereist het tijd, toewijding en lijden.
Toch is er een grote beloning en vreugde wanneer we de Heere toestaan
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Zijn Koninkrijk door onze levens heen op deze aarde te bouwen. Persoonlijke offers worden een gezamenlijke overgave aan de wil van God en zo
oogsten wij de vrucht van eeuwig leven.
“Als wij de gemeente zouden hervormen, moeten we gebruikmaken van
de schriften (de Bijbel) en in het bijzonder Handelingen waar het duidelijk
staat hoe de dingen in het begin waren, wat goed en wat verkeerd is, wat
prijzenswaardig en acceptabel voor God en voor de Heere Jezus Christus
is. De schriften kennen niemand anders dan zij die Christus als hun hoofd
erkennen en zich gewillig overgeven om bestuurd te worden door de Heilige Geest, Die hen versiert met geestelijke gaven en kennis”.114
Mogen wij terugkeren naar deze apostolische eenvoud om de Heere te
vertrouwen Zijn gemeente te bouwen en het boek Handelingen te zien
als ons voorbeeld.
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Principe 6
Niet afhankelijk van gebouwen

Eén van de dingen die we niet terugvinden in het boek Handelingen is het
afhankelijk zijn van kerkgebouwen. Toch is er in bijna iedere christelijke
kring en denominatie een nadruk op het bouwen van de kerk. Daarmee
bedoelen ze niet “het Lichaam van Christus opbouwen”115 maar het tastbare bouwwerk, waar we in het algemeen naar verwijzen als zijnde de
kerk. Er is soms een groot voordeel in het hebben van een gebouw waarin
Gods volk elkaar kan ontmoeten en wat gebruikt kan worden voor de bediening van het evangelie. Echter wanneer we naar het boek Handelingen
kijken, vinden we geen zichtbare vermelding dat de gemeente gebouwen
bouwde. Hoewel zij elkaar op sommige fysieke locaties ontmoetten, zoals in de zuilengang van Salomo116 en zelfs twee jaar lang in de school van
Tyrannus,117 was dit niet de gebruikelijke praktijk hoe heiligen in de rest
van Gods gemeenten elkaar ontmoetten. Zelfs als we zorgvuldig kijken in
de kerkgeschiedenis is het moeilijk om bewijs te vinden dat tot 300 n. Chr.
een specifiek gebouw gebruikt werd, totdat onder het bewind van keizer
Constantijn heidense tempels werden omgevormd tot kerken.
Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de vroege gemeente elkaar ontmoette
in de huizen van gelovigen en andere plaatsen als holen, bij rivieren en in
de catacomben (ondergrondse tunnels) in Rome. Wanneer de vervolging
kwam, wat aldoor gebeurde in het boek Handelingen, waren zij in staat
om de effecten op de gemeente te minimaliseren door ontmoetingen te
verplaatsen naar andere geheime locaties in de stad of nabijgelegen steden en dorpen. “De gemeente was altijd bescheiden: er waren plaatsen
waar tienduizenden gelovigen waren, zoals Efeze, terwijl zij helemaal

	“Om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het Lichaam van
Christus”. (Efeze 4:12). “Dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk
huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn
door Jezus Christus” (1 Petrus 2:5).
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geen gebouw hadden”.118 Zelfs toen de kerkgeschiedenis vorderde en een
institutioneel systeem, dat de Katholieke Kerk werd, ten tonele kwam,
ontmoetten vele ware gelovigen elkaar in huizen. Om preciezer te zijn:
velen ontmoetten elkaar in grotten, holen en op rivieroevers buiten de
steden. Dit waren de ontmoetingsplaatsen van velen die hevig werden
tegengewerkt omdat zij vasthielden aan het getuigenis van Jezus Christus.
Het verbieden van de samenkomsten van gelovigen is de realiteit van de
gemeente sinds haar begin.
Daarom is het een groot voordeel als de gemeente onafhankelijk is van
het bezit en vertrouwen op een specifiek gebouw. De heiligen zouden
flexibele ontmoetingsplaatsen moeten hebben.119 Of die plaatsen van tijd
tot tijd moeten veranderen zou een persoonlijke beslissing van iedere samenkomst moeten zijn. Er zou een openheid moeten zijn voor het gebruik
van verschillende structuren zoals het huren van een oud kerkgebouw of
het ontmoeten in een openbare locatie. Toch lijkt het dat het historisch
gezien de meest gemakkelijke, toegankelijke en bruikbare optie is om in
kleinere groepen in huizen elkaar te ontmoeten. Deze wijze van ontmoeten bevordert discipelschap120 en het helpen in de noden van individuele
medegelovigen.
Helaas is in onze dagen de hoofdverplichting en het doel bij de stichting
van een nieuwe gemeente het krijgen van een locatie waar zij een gebouw kunnen bouwen of kopen. Wij moeten dit verlangen herevalueren
aangezien de tijden van vervolging toenemen en zullen toenemen.121 Mogen wij onze nadruk en ons doel terugzetten op wat de eerste gemeente
deed: de boodschap van het evangelie verspreiden en de armen helpen.
Sommigen zullen geroepen worden tot het hebben van een gebouw,
maar het lijkt erop dat de gemeente — in het bijzonder in vervolging — zal
opgroeien en gezond zal zijn zonder het bezit van enig kerkgebouw.
De geschiedenis is vol van prachtige getuigenissen van de ware gemente waar gelovigen hun verlangens hebben gedeeld omtrent de lei118
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ding van Jezus Christus. Hier is zo’n getuigenis uit de zeventiende eeuw:
“Op enig moment werd het in mij onthuld, ‘dat God, Die de wereld maakte,
niet in tempels woont die met handen gemaakt zijn.’ Dit leek op het eerste
gezicht vreemd, omdat zowel priesters als het gewone volk gebruikelijk
waren hun tempels of kerken, ontzagwekkende plaatsen, heilige grond
en de tempels van God te noemen. Maar de Heere liet me duidelijk zien
dat Hij niet woont in deze tempels die mensen gebouwd hadden, maar
dat Hij woont in de harten van mensen. Zowel Stefanus als de apostel
Paulus brachten getuigenis dat Hij niet woont in tempels die met handen
gemaakt zijn, zelfs niet in die ene tempel in Jeruzalem welke Hij bevolen
had te bouwen, aangezien Hij een einde maakte aan die oude bedeling;
maar dat Zijn volk Zijn tempel is en Hij in hen woont”.122 Gebouwen kunnen goede plaatsen zijn als herkenning voor een ontmoetingsplaats van
Gods volk, maar het gevaar is dat wij de ontmoetingsplaats op zichzelf als
heilig beschouwen afgezien van of God aanwezig is of niet. De aanwezigheid van God maakt onderscheid wat werkelijk van Hem is van wat dat
niet is.123 Moge het zo zijn dat we niet het gebouw eren, maar de daadwerkelijke aanwezigheid van de Heere, die komt als we samenkomen als
Zijn lichaam.
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Principe 7
Het volk van God is de kerk

Gezien de kerkgeschiedenis en de beweging van Gods Geest in veel groepen die voor de waarheid stonden, is een huisgemeente of een kleine
samenkomst van gelovigen niet eens zo radicaal. Samenkomen op deze
manier is juist een benadering waar de Bijbel de voorkeur aan geeft, in het
bijzonder wanneer de gemeente vervolgd wordt. Als het belangrijk zou
zijn om grote kerkgebouwen te hebben om God te vertegenwoordigen
en het evangelie te verspreiden, zou God dit dan niet geboden hebben in
de Schrift? Hoewel we gedetailleerde instructies voor de tabernakel in het
Oude Testament vinden,124 vinden we een andere nadruk in het Nieuwe
Testament.125 We zien deze waarheid profetisch uitgesproken door Stefanus, net voordat hij de marteldood stierf: “De Allerhoogste woont echter
niet in tempels die met handen gemaakt zijn, zoals de profeet zegt: De hemel is voor Mij een troon en de aarde een voetbank voor Mijn voeten. Wat
voor huis zult u dan voor Mij bouwen, zegt de Heere, of wat is de plaats van
Mijn rust? Heeft Mijn hand niet al deze dingen gemaakt? Hardnekkigen en
onbesnedenen van hart en oren, u verzet u altijd tegen de Heilige Geest;
zoals uw vaderen deden, zo doet u ook”.126
Hij sprak deze woorden tegen het Sanhedrin dat in de tempel samenkwam. God was iets nieuws aan het bewerken, waar Hij in het hart van Zijn
volk woonde en niet in tempels.127 Het maakte dus niet uit waar Gods volk
samenkwam, omdat de aanwezigheid van de Heere met Zijn volk was.
In tegenstelling tot het Bijbelse model, legt Gods volk tot op de dag van
vandaag de nadruk op het gebouw, hetwelk zij ‘de kerk’ noemen, maar
ze verzuimen te realiseren dat zij zelf — en dus niet een gebouw — het
Lichaam van Christus zijn.
124
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Toch moet ook genoemd worden dat sommige huisgemeentebewegingen visie en koers missen, daar waar de leiding van Christus en de leiding
van de Heilige Geest worden genegeerd. Sommige huisgemeenten in landen waar geen vervolging is, worden gevormd door verbitterde mensen
die zich niet onderworpen hebben aan de autoriteit of terechtwijzing van
hun eerdere gemeenten. Ook spelen andere emoties zoals trots en het
verlangen naar erkenning een rol, daar waar individuele personen zoeken naar aanvaarding van een doctrine of een leer die ze zelf ontwikkeld
hebben. Deze houdingen zijn ook duidelijk aanwezig in prominente denominaties. Dergelijke misleidende doctrines en personen moeten weerstaan worden in liefde. In sommige gevallen zijn dit doctrines van duivelen128 die het Lichaam van Christus proberen te vernietigen, te verdelen en
af te leiden van de waarheid van het Woord van God.
Terwijl wij in dit boek het verlangen uiten om samen te komen in kleinere groepen, zonder een fysiek gebouw, is het natuurlijk waar dat het
Lichaam van Christus kan functioneren in een kerkgebouw. We zien dit in
sommige godvruchtige kerken, waar de leiders zonder aarzeling doorgaan met het prediken van het Woord van God en waar zij benadrukken
dat Gods volk de kerk is, de tempel van de levende God. De tempel in Jeruzalem werd verwoest en God heeft Zijn heilige tempel overgeplaatst in
ware gelovigen, want de Schrift zegt: “Weet u niet dat u Gods tempel bent
en dat de Geest van God in u woont?”129 De Schrift vertelt ons ook dat God
de Vader die tempel in ons bewoont, zoals dit gezegd wordt in 2 Korinthe:
“Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want
u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft: ‘Ik zal in
hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij
zullen Mijn volk zijn.’130 De Heilige Geest en God de Vader wonen in ons,131
en de Schrift vertelt ons dat de Heere Jezus ook in ons woont: “Ik ben met
Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die
mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven”.132
128
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Stefanus gaf aan dat Gods troon in de hemel is. Andere passages beschrijven God in Zijn hemelse troonkamer met de Heere Jezus Christus aan Zijn
rechterhand. Maar tegelijk zijn zij door de Heilige Geest aanwezig in de
tempel van God, die niet met handen gemaakt is, in het innerlijk van iedere ware gelovige. Nu kunnen wij Hem aanbidden in geest en waarheid,133
zonder fysieke gebouwen, omdat wijzelf de tempel van de levende God
zijn geworden.
In de eindtijd zal er een grote druk van antichristelijke geesten zijn, om
mensen te verenigen in plaatsen die kerken genoemd worden, maar die
helemaal geen kerk zijn.134 Het ware Lichaam van Christus — dat in staat is
om de waarheid van dwaling te onderscheiden135 — zal niet samenkomen
en aanbidden in een dergelijke onheilige atmosfeer. En dus zullen huissamenkomsten, zelfs wereldwijd, verboden worden. Want iedereen die dan
samen zal komen als een religieuze groep, buiten enkele door de overheid toegestane kerken, zal onwettig zijn. Dus in het licht hiervan en in dat
van de voorbeelden in het boek Handelingen, is er een gezond, historisch
en Bijbels argument dat huizen de primaire ontmoetingsplaatsen voor de
samenkomsten van Gods volk zijn, in plaats van (grote) gebouwen, die
‘kerken’ genoemd worden.
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Principe 8
Staan voor het getuigenis van de gemeente

“In de verschillende crisissen die plaatsvonden in de geschiedenis van de
kerk zijn er mensen naar voren gekomen die een heilige onverschrokkenheid toonden dat hun broeders deed verbazen. Toen Luther zijn stellingen vastnagelde aan de deur van de kathedraal in Wittenberg,136 stonden
bedachtzame mensen verbaasd over zijn onverschrokkenheid. Toen John
Wesley alle kerkelijke beperkingen137 en religieuze fatsoenlijkheid negeerde en in de velden en zijwegen predikte, stelden de mensen vast dat
zijn reputatie geruïneerd werd. En zo is het altijd geweest. Toen de religieuze gesteldheid in bepaalde tijden riep om mensen die bereid waren om
alles op te offeren voor Christus, creëerde de vraag het aanbod, en zijn er
een paar bereid bevonden om als ‘overmoedig voor de Heere’ beschouwd
te worden. Een volslagen onverschilligheid met betrekking tot de mening
van mensen en andere consequenties is de enige houding138 die kan voldoen aan de behoefte van deze tijd”. 139
Er komt een tijd en misschien is deze tijd al aangebroken, waarin velen
van het Lichaam van Christus in landen waar weinig of geen vervolging
is, zullen moeten opstaan voor de waarheid in deze eindtijd. Er zal zo’n
sterke afval komen140 die vele kerken, denominaties en groepen zal overvallen, zodat het ware Lichaam van Christus geroepen zal worden door
God om onder leiding van Jezus Christus samen te komen. Deze samenkomsten zullen geleid worden door dienende leiders, die de ware Her-

Wittenberg, Duitsland (1517)
	Er is een tijd dat er een heilige vrijmoedigheid van de eenvoudigste van de heiligen moet zijn
om God liever te volgen dan mensen en waarin de meest gepraktiseerde traditie betwijfeld
moet worden.
138
	Ondanks dat we de Heere alleen moeten vrezen en niet moeten geven om de meningen van
mensen, moeten we wanneer mensen het zeer oneens zijn met ons het karakter van Christus
in zachtmoedigheid en liefde laten zien. Wanneer we uiteen moeten gaan, zouden we dit op
de meest eerbare wijze als mogelijk moeten doen, niet kwaadsprekend van anderen.
139
Frank Bartleman (1871-1936)
140
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der141 kennen en die de kudde van God zullen leiden naar heiligheid en
reinheid.142 Er kan spoedig een tijd aanbreken, waarin zelfs de zwakste,
eenvoudige gelovige in Jezus Christus onbevreesd voor de waarheid en
voor Gods Woord zal moeten staan. Ben je bereid om je onder degenen
uit Hebreeën 11 te scharen, die voor geloof en gerechtigheid stonden?
Bent jij bereid om je te scharen onder de miljoenen martelaren die voor
de troon van God zijn?
Laat het toch zo zijn dat God velen zal doen opstaan en dat zij zich mogen scharen onder hen in de geschiedenis die zo’n liefde voor Jezus de
Zoon van God hadden, dat zij hun huizen, hun bezittingen, hun beroepen,
hun vrienden, hun alles opofferen.143 De gelovigen in Hebreeën 11 hebben veel geleden, zijn opgejaagd van huis tot huis, van grot tot grot en
van schuilplaats tot schuilplaats. Net zoals de vroegere profeten, “zijn zij
gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het zwaard
ter dood gebracht. Zij hebben rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen. Zij leden gebrek, werden verdrukt en mishandeld. De wereld was
hen niet waard. Zij dwaalden rond in afgelegen plaatsen en verbleven op
bergen, in grotten en in holen in de aarde”.144
De wereld was hen niet waard en zal ons niet waard zijn als we hen vastberaden in hun voorbeeld en wegen volgen. Niets minder dan een volledige herleving van de gemeente is de grote noodzaak in deze laatste
dagen. Laat het zo zijn dat wij eenvoudigweg bereid gevonden worden
op de dag van Zijn kracht.145
God roept vele van Zijn heiligen op om radicaal voor de waarheid op te
staan en om er naar te streven de Bruid van Christus te zijn met het oog
op de nabije komst van de Heere.146 Dit betekent dat wij de schande om
Christus’ wil zullen moeten dragen, niet alleen van de verloren wereld,
maar ook die van een gelovend christendom die zich niet aan Gods Geest
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heeft overgegeven. “Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed
het volk te heiligen, buiten de poort geleden. Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen. Want wij hebben hier
geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Laten wij dan altijd
door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die
Zijn Naam belijden. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen”.147
Op deze manier de Heere volgen, zal door de meesten vreemd gevonden
worden, maar het is uit een verlangen om alleen betrokken te zijn in hetgeen waarin de Heere betrokken is. Als het evangelie van Jezus Christus en
de kracht van Zijn Heilige Geest afwezig zijn in de hedendaagse gemeente, dan kan een dergelijke gemeente niet de Bruid van Christus zijn. “O,
hoe Hij er toch naar verlangt om die stemmen te horen van bekering en
voorbede, Hem vragende — en tegen Hem zeggende, Heere, als U niet met
ons gaat, willen we nergens heengaan. We zijn niet meer geïnteresseerd
in een gemeente waar Uzelf niet aanwezig bent”.148 Wanneer de Heere
weer in volle luister in het midden van Zijn gemeente zal komen, zullen
we de heerlijkheid uit Handelingen weer zien.
Laten we toch diegenen zijn die de Heere in alles behagen149 wanneer we
in onze tijd uitgaan “buiten de legerplaats”.150
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Principe 9
De vroege apostelen streefden niet naar geld

Het christenleven draait niet om geld, maar het gaat om mensen. Helaas is het
hedendaagse christendom overspoeld door verkopers die Christus als handelswaar verkopen en de heilige dingen gebruiken om er financieel van te
profiteren.151 Het behoeft niet veel onderscheidingsvermogen voor een willekeurig persoon uit de wereld om te zien dat de valse leraren geld tot hun god
hebben gemaakt.152 Maar helaas, gelovigen die geestelijk slapen en die niet
op zoek zijn naar de Heere, geven zich massaal over aan dit waanidee.153 Valse leraren zijn er in overvloed terwijl de heiligen liggen te slapen. Er moet een
bazuinstoot door alle natiën gaan dat God niet te koop is en dat Hij tegen hen
is die geld liefhebben en gerechtigheid gelijkstellen aan financieel gewin.154
Het streven naar geld, zelfs als oudste of prediker,155 gaat helemaal terug
naar het Oude Testament. Personen als Bileam en anderen zochten bedieningen op vanwege hun hebzucht naar financiële winst.156 De Bijbel spreekt
van de dwaling157 van Bileam, de weg158 van Bileam en de leer159 van Bileam. Hij werd ingehuurd en probeerde zijn bediening te doen voor financieel gewin, zelfs door het onderwijzen van dingen die recht ingingen tegen
het Woord van God.160 Dergelijke huurlingen zijn er in het christendom vandaag de dag helaas in overvloed.
Alle ware dienstknechten van de Heere streven nooit naar geld161, maar
naar Gods zalving om andere mensen te dienen. Velen in onze dagen be151
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weren dat we grote sommen geld nodig hebben om het werk van God te
doen, maar dit is onjuist.162 God heeft nooit gezegd dat het maken van discipelen uit alle natiën grote hoeveelheden geld vereiste, maar wel dat het
opoffering vereist,163 wat in sommige gevallen eindigt in martelaarschap
voor het getuigenis van het evangelie.
In de eerste gemeente was het geven van offers de manier van leven, zoals
vermeld staat in Handelingen: “en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, naar dat ieder nodig had”.164 Jezus
weerhield de arme weduwe niet van het geven van haar laatste geld. Hij
wist dat Zijn Vader voor haar zou voorzien. De eerste gemeente hield speciale collectes voor de armen en de heiligen die in nood waren. Het geven
van tienden werd niet gepraktiseerd in de eerste gemeente, maar christenen
gaven vrijwillig aan elkaar om degenen in nood te steunen. Zij steunden ook
de apostelen en de broer van Jezus die in de bediening waren. 1 Korinthe 13
onderwijst ons dat als we iets zonder liefde doen dat het dan waardeloos
is.165 Als we geven om iets van God te krijgen, is het waardeloos. Als we geven
onder dwang, wanneer we eigenlijk niet willen geven, is het waardeloos.
In de dagen van Eli de priester, waren zijn twee zonen begerig naar voordeel en gebruikten drietandige vorken om daarmee het beste offervlees
voor henzelf te pakken.166 “Dit gebeurde in het huis van God. Zij beroofden
God van Zijn deel. Wat een zonde. Hetzelfde gebeurt vandaag de dag onder Gods dienaren in Gods huis. De liefde voor geld, de liefde voor macht
en de liefde voor roem en faam, dit zijn de drie grote drietandige vorken
vandaag de dag onder Gods volk en Gods dienaren. Veel doen omwille
van geld verzadigt nooit. Er worden onjuiste verhalen verteld voor meer
geld. Wat een schande om God tot een bedelaar te maken”.167
In vele landen zien we dat er predikers en evangelisten zijn die betaling
en een bepaalde levensstandaard eisen.168 In het Nieuwe Testament zien
162
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we iets tegenovergestelds, waar Paulus de apostel gewillig leed en leefde met minder om anderen te dienen: “Of heb ik zonde gedaan toen ik
mijzelf vernederde, opdat u verhoogd zou worden? Ik heb u immers het
evangelie van God om niet verkondigd”.169
Onder het nieuwe verbond zou het geven niet moeten gebeuren door
dwang van enige wet of bevel zoals het was onder het Oude, maar men
zou zichzelf juist moeten overgeven aan de leiding van de Geest.
Hoewel er een dergelijk misbruik is bij voorgangers die hebzuchtig zijn
naar geld, doet dat Gods verlangen om hen te voorzien die waarlijk dienen in het evangelie, niet teniet. Het is een principe van het evangelie dat
een arbeider zijn loon waard is.170 Daarom behoren zij die God dienen als
fulltime werkers de Heere te vertrouwen en dan zal het volk van de Heere
in hun noden voorzien als ze geleid worden door de Geest. Het geven zou
heimelijk en persoonlijk gedaan moeten worden en zou niet verplicht
moeten worden. Er behoort dus een verwachting te zijn dat er gegeven
wordt, wanneer iemand werkelijk zaait en dient in het evangelie als een
fulltime werker die geroepen is door de Heere.171
Wanneer er een bepaalde nood rijst in de plaatselijke gemeenschap — of
voor een andere reden — kan er een collecte172 worden gehouden, maar
dit is niet iets dat wekelijks moet gebeuren; dit is eerder iets wat gedaan
kan worden op basis van nood wanneer het Lichaam van Christus geleid
wordt door de Geest. Er werden van tijd tot tijd collectes gehouden door
de apostelen zoals het geval was voor de gelovigen in Jeruzalem: “Op
elke eerste dag van de week moet ieder van u bij zichzelf iets opzijleggen
om op te sparen wat in zijn vermogen is, opdat de inzamelingen niet pas
dan gehouden worden, wanneer ik gekomen ben”.173 Er kan dus geen wet
over het geven van giften zijn en iedere plaatselijke gemeente moet door
de Geest geleid worden in deze zaken. Dienende leiders in kleine samenkomsten van gelovigen zouden niet moeten zoeken naar het ontvangen
169
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van geld van gelovigen. Alleen degenen die God duidelijk geroepen heeft
als fulltime werker zouden moeten verwachten dat de Geest voorziet —
door de heiligen — in de benodigde middelen. Terwijl ze zich vrijhouden
van de liefde voor geld en terwijl ze tevreden zijn met de voorziening van
de Heere in hun levens.174 Deze vrijheid in het lichaam om te geven als
de Geest daartoe leidt, zal resulteren in meer giften175 aan het daadwerkelijke werk van God en aan dingen die werkelijk het Koninkrijk van God
bouwen (zoals het geven aan de armen176 en aan hen die werkelijk dienen in het evangelie).
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Principe 10
Het goede nieuws prediken

Elke christelijke bediening is gebaseerd op het volbrachte werk van Christus.177 De eerste apostelen gingen niet rond om het evangelie van werken
te verkondigen178 of een boodschap dat gelovigen veel moeten doen179 om
de hemel binnen te gaan. Nee, het goddelijke leven180 dat zij leidden was
uit dankbaarheid voor de barmhartigheid van God. “Ik roep u er dan toe op,
broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst”.181
Zij hadden de evangelieboodschap van de opstanding van Christus en het
uitzicht op eeuwig leven door op Hem te vertrouwen. Deze boodschap
van Gods liefde staat beschikbaar voor de gehele mensheid182 en zou geen
boodschap van veroordeling moeten zijn.183 Het volbrachte werk van Christus is iets dat werd verkondigd door de apostelen in alles wat zij deden.
Wanneer zij deelnamen aan de maaltijd des Heeren, vierden zij de opstanding en het offer van Christus. Wanneer zij individuen doopten, dan sprak
dat van het werk van Christus door ons te verlossen van de dood naar het leven. Alle doctrines kwamen samen in het goede nieuws van onze verlossing
door het kruis van Jezus Christus. “In Hem hebben wij de verlossing, door
Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de
rijkdom van Zijn genade”.184
God heeft ons die zondaren waren, tot heiligen gemaakt, en dat niet alleen
in woord, maar als werkelijke ervaring. Dat is onze positie nu, dat we hei177
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lig geworden zijn door het bloed van Christus en Zijn verlossingswerk. Ons
hart wordt nieuw gemaakt, naar mate we groeien in Zijn gelijkenis.185 Vanuit dit gezichtspunt, een geredde heilige van God te zijn, zouden we nooit
neer moeten zien op anderen of anderen minachten die nog steeds in de
vuiligheid van de zonde zijn buiten Christus, omdat wij daar ook vandaan
kwamen!186 Het goede werk van Christus staat ons dus toe om alle andere
mensen lief te hebben, omdat God in Christus allen liefheeft: “Hij heeft Zich
gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd”.187
Hoewel de weg die we samen met de Heere wandelen smal is188 — in heiliging en het groeien naar Zijn gelijkenis — moeten we nooit vergeten dat
het goede nieuws van het evangelie datgene is dat ons redt en ons dagelijks in gemeenschap met de Heere houdt.189 Een klein meisje schreef eens
de volgende woorden op haar arm: “Vergeet Mij niet”, alsof Christus ze op
haar arm had geschreven; dit herinnerde haar aan wie Hij is en wat Hij
voor haar heeft gedaan. Telkens wanneer zij naar haar arm keek had ze
gemeenschap met de Heere. Dit is een prachtig voorbeeld voor heel Gods
volk, opdat zij de noodzaak zullen zien om voortdurend onze dierbare
Heere te herinneren, Die ons duur gekocht heeft.190
De verkondiging van het evangelie moet onder de kracht en de leiding
van de Heilige Geest staan. Handelingen 1 leert ons: “Maar u zult de kracht
van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan
het uiterste van de aarde”.191 Zonder het werk van de Heilige Geest in ons,
hebben we geen getuigenis en geen kracht om het werk van God te doen.
Het evangelie zelf is de kracht.192 Deze boodschap moet gepredikt worden in zuiverheid en in eenvoud; het heeft geen wijsheid van woorden
of sluwheid in de prediking nodig. Het heeft geen aanlokkelijke culturele
185
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aantrekkingskracht nodig of gevoeligheid naar het publiek. Het eenvoudig verkondigde evangelie staat geheel op zich zelf, “Want ons Evangelie
is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de
Heilige Geest en met volle zekerheid”.193 God heeft de verkondiging van
het evangelie gekozen als middel om ons allen verzoening aan te bieden.194
“Extreme morele duisternis is niets, maar het ons hoopgevende licht van
Christus’ terugkeer wel. Wanneer de duisternis intenser wordt, moeten we
het evangelie meer intens laten schijnen. In overvloed aanwezig zijnde
wetteloosheid moet twee zaken voortbrengen in de harten van de verlosten, namelijk krachtige evangelisatie en het verlangen om de komst van
Christus te bespoedigen”.195 Één van de grootste redenen om het evangelie te verkondigen is het spoedig terugkomen van Jezus Christus op aarde.
Dit evangelie moet gepredikt worden tot de einden van de wereld, voordat Hij komt196 ten tijde van groeiende wetteloosheid en verdorvenheid
en tijdens het regeren van de antichrist in de wereld. Onze Heere gaf ons
de grote opdracht om Zijn evangelie te prediken tot de einden van de wereld. Een dergelijke prediking is gegeven met Zijn autoriteit197 en daarom
moeten we een grote vrijmoedigheid hebben om het evangelie te verkondigen. Wanneer jouw doel iets minder is dan “alle volken”, dan zijn we
niet gehoorzaam aan één van de laatste woorden die onze Heere Jezus
Christus sprak tot Zijn gemeente. Ten slotte; we hebben de wonderlijke
zekerheid en zegen van de aanwezigheid van onze Heere met ons, als we
Zijn werken doen: “En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van
de wereld”.198 Halleluja
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Principe 11
Leiding geven is dienen in nederigheid

Hoewel er leiderschap is in het boek Handelingen, zijn de voorbeelden
van leiderschap die we vinden, voorbeelden van dienstbaarheid in het
Lichaam van Christus. Een samenkomst van gelovigen is nog steeds een
samenkomst zelfs als er geen omschreven dienende leider is. Als de gemeenschap groeit in de Heere, dan zal de Geest bepaalde mannen als
herders schenken.199 De twaalf apostelen waren dienaren om weduwen
voor een periode dagelijks brood te geven,200 totdat zij realiseerden dat
zij zich volledig moesten wijden aan het onderwijzen en de gebeden.201
Zij delegeerden de taak van het fysiek dienen van de weduwen, en richtten hun eigen bediening tot de gemeente om hen geestelijk voedsel te
geven. Hoewel een herder in het Lichaam van Christus de zorg heeft te
waken over de kudde,202 en in Woord en gebed203 het lichaam onderwijst, moet hij alles doen in de geest van dienstbaarheid om anderen te
helpen.
Anderen dienen is het voorbeeld dat onze Heere Jezus ons gaf toen Hij,
die de meester en rabbi was, de gedaante aannam van een slaaf204 en de
voeten van de discipelen waste.205 Wanneer een leider eer verlangt voor
zichzelf, wanneer hij waardering van mensen wil, wanneer hij controle
	“Het lijkt heel duidelijk dat een herder (het Griekse zelfstandig naamwoord is poimain;
staat eenmaal in het Nieuwe Testament) gelijkstaat aan een oudste (het Griekse zelfstandig
naamwoord presbuteros staat vele malen in het Nieuwe Testament) en ook gelijkstaat aan
een opziener (het Griekse zelfstandig naamwoord episkopos, in de KJV ‘bishop’). Paulus,
bijvoorbeeld, instrueerde de Efezische oudsten (presbuteros), waarvan hij zei dat de Heilige
Geest opzieners (episkopos) had gemaakt, de kudde van God (zie Handelingen 20:28) te herderen (het Griekse werkwoord poimaino). Hij gebruikte de termen oudsten (presbuteros) en
opzieners (episkopos) ook synoniem in Titus 1:5-7. Zo ook Petrus: hij vermaande de oudsten
(presbuteros) de kudde te herderen (poimaino) (zie 1 Petrus 5:1-2)”. - David Servant
200
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uitoefent om winst en macht te krijgen, is hij geen leider in het Lichaam
van Christus. Paulus oefende zelfs geen autoriteit uit over Apollos om naar
Korinthe te komen, zelfs toen “Paulus zeer verlangde dat hij zou komen”.
Paulus stond de Heilige Geest toe Apollos te leiden in zijn persoonlijke
wandel toen hij zei,“Hij wilde nu beslist niet komen. Hij zal echter komen,
wanneer het hem gelegen komt”.206 Opzieners mogen ook niet verlangen
naar een bevoorrechte positie.207 Juist daar waar zulke verlangens van
grootsheid zijn, geeft Jezus duidelijk onderwijs over het niet aannemen
van titels208 en het niet heersen over anderen binnen het Lichaam van
Christus.209 Daarna komt deze krachtige uitspraak voor zij die leiders in Zijn
Koninkrijk zouden worden: “Maar de belangrijkste van u zal uw dienaar
zijn. En wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden; en wie zichzelf
zal vernederen, zal verhoogd worden”.210
We moeten nederig zijn anders zal de Heere ons niet gebruiken in Zijn
grotere werk. God gebruikt niet degenen die vol zijn van zichzelf maar
eerder degenen die onbekwaam en geleegd zijn van hun verlangens
en meningen. De grootste broeders die God zal gebruiken in plaatselijke
gemeentes zijn zij die zich niet bekwaam voelen om te leiden en eenvoudige dienaren zijn. Zulke onbekwame personen zullen de door God
opgewekte herders zijn die volledig vertrouwen op Jezus Christus en niet
op hun eigen vaardigheden. God vertrouwt Zichzelf niet toe aan hen die
positie, macht of bekendheid in het werk van het evangelie zoeken.
De apostel Paulus klaagde tegen de gemeente in Korinthe dat zij zichzelf
toestonden voordeel te behalen door egocentrische, humanistische leiders. “Want u verdraagt het, als iemand u tot slaven maakt, als iemand u
verslindt, als iemand het uwe afneemt, als iemand zich boven u verheft,
als iemand u in het gezicht slaat”.211 Dergelijke leiders hadden privé agenda’s, zelfs in de Naam van God, maar God zal Zijn eer en heerlijkheid niet
delen met anderen!
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Wanneer een leider begint te besturen wat mensen in hun privéleven
doen, staat deze leider de Heilige Geest van God niet toe mensen te overtuigen en mensen te leiden in hun persoonlijke wandel met de Heere.
Wanneer herders Gods volk op enige wijze opeisen, ruw aanspreken, toeschreeuwen of beschuldigen,212 dan is er een grote waarschijnlijkheid dat
deze persoon niet een ware herder van de Heere is. Dienende leiders in
het Lichaam van Christus willen het volledige lichaam tot volheid in Christus zien komen. Zij zijn geroepen door de Heere om de kudde te beschermen terwijl de Heere ieder lid laat groeien door Zijn Geest. “Gehoorzaam
uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen
omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met
vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut”.213
Ware herders willen iedereen verder aansporen in de hemelse roeping in
Christus.214 Ware leiders cijferen zichzelf voortdurend uit hun positie weg
om anderen op te richten, zij proberen nooit gewild te zijn of de scepter
te zwaaien, maar zijn eerder ondergeschikt aan de wil van de Heere. Dienende leiders zijn oprecht en echt over hun wandel met de Heere, hun
fouten en zwakheden. Paulus licht dit toe wanneer hij zegt: “En ik was bij
u in zwakheid, met vrees en veel beven”.215
Er is nooit een foutloze, perfecte leider in het Lichaam van Christus geweest, maar eerder zwakke, gebroken vaten die opgewekt zijn door God
tot Zijn heerlijkheid om een getuigenis te bouwen voor Zijn Naam. Mozes werd door de Heere voorbereid als een vat voor Zijn doelen op aarde.
Toen God klaar was met Mozes, was hij inadequaat en waardeloos in de
ogen van de wereld. Toen Zijn man klaar was, gereduceerd tot niets, zwak
en onbruikbaar in zijn eigen vlees, zei God, “hij is klaar!” Leiders in het Lichaam van Christus moeten nederig en gebroken zijn door de hand van de
Heere om werkelijk bruikbaar te zijn in Zijn Koninkrijk.
Gelovigen zullen de gave en roeping tot leiderschap van een broeder
herkennen en zoals een document van de eerste gemeente vermeldt:
212
213
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“Benoem daarom voor uzelf, opzieners en diakenen, de Heere waardig,
zachtmoedig voor mensen en geen liefhebbers van geld, waarheidsgetrouw en beproefd; want zij verlenen aan u de bediening van profeten en
leraren. Veracht hen daarom niet want zij zijn uw geëerden, samen met de
profeten en leraren”.216 Laten wij hen - die de Heere in het lichaam zet om
ons tot volwassenheid te laten groeien en om ons te ondersteunen op de
smalle weg naar gelijkheid aan het beeld van Gods Zoon - eren.217
Ware herders realiseren zich dat zij verantwoording verschuldigd zijn aan
de Opperherder, Jezus Christus218 en zullen strenger geoordeeld worden
voor wat zij hebben onderwezen en gedaan.219 Daarom dienen zij in de
vreze van de Heere, in zachtmoedigheid, genade en liefde, en achten zijn
anderen voortreffelijker dan zichzelf.220 Dienende leiders hebben tenslotte één hoofddoel: het hele lichaam tot eenheid221 in Jezus Christus brengen en haar beschermen tegen verdeling en doctrines van demonen.222
God heeft dienende leiders de bediening gegeven om Zijn dierbare Bruid
op aarde te beschermen. Om haar als een reine maagd te bewaren tot Zijn
komst.223 Het is een grote verantwoordelijkheid en eer om als dienende
leiders het Lichaam van Christus te herderen en lief te hebben, zoals Christus haar lief heeft.

216
217
218
219
220
221
222
223

Didache (A.D. 80-140)
Romeinen 8:28
1 Peter 5:4
Jakobus 3:1
Filipenzen 2:3
Johannes 17:20-23
1 Timotheüs 4:1
Openbaring 21:9, Efeze 5:27

52

Principe 12
Jezus Christus: het Hoofd van de gemeente

De leiding van Jezus Christus was voor de eerste apostelen niet zomaar
een doctrine of een idee, maar was een werkelijkheid voor hen. De Heere
was het actieve Hoofd van de gemeente. Zij beseften dat het Zijn gemeente was en alles gebeurde in Zijn Naam, voor Hem en door Hem.224 Deze
apostolische afhankelijkheid van Jezus Christus maakte het voor de Heere
mogelijk om iedere gemeente te besturen. “En Hij heeft alle dingen aan
Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die
alles in allen vervult”.225
In het leven van de gemeente en in het functioneren van de leden van het
lichaam is het belangrijk om onze Heere als Hoofd te houden. Hij moet
het middelpunt van onze gedachten, handelingen, reacties en inspanningen zijn, zodat het hele lichaam afhankelijk is voor leiding van het Hoofd.
Hierdoor ontstaat eenheid. Er zou veel over Hem gesproken moeten worden, want alle dingen zijn uit Hem en hebben betrekking op Hem.226 Hij is
het Hoofd van de gemeente.227 Paulus de apostel zegt: “want ik had mij
voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die
gekruisigd”.228
De waarheid dat Jezus Christus het Hoofd van iedere gemeente (samenkomst van gelovigen) is, is ontzettend belangrijk. Hierover vinden we in
het boek Openbaring uitspraken van grote betekenis. Onze Heere zegt bijvoorbeeld dat Hij de kandelaar229 uit de gemeente zal wegnemen als zij
hun eerste liefde en hun eerste werken (het nauw opvolgen van de beve-
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len en wegen van de Heere) verliezen. Een kandelaar heeft het licht op de
top van de standaard. Dit is een beeld van de aanwezigheid en het getuigenis van Christus als hoofd van die gemeente. Het licht op de top van de
kandelaar is essentieel voor het leven van de gemeente of samenkomst.
Als het licht wordt afgesneden van de kandelaar dan is Christus gescheiden van het lichaam, dat de gemeente is; en de samenkomst is dan dood.
Dat is het gevaar als een samenkomst van gelovigen niet onder leiding
van Jezus Christus staat, maar onder een bepaalde prominente leraar, systeem, praktijk of zelfs doctrine.230
We hebben een geweldige rust en vreugde wanneer we als gemeente
eenvoudigweg het lichaam zijn en Jezus toestaan het glorieuze Hoofd te
zijn. Het Hoofd is in staat het lichaam te besturen zoals het wenst en zo zou
het met onze samenkomsten moeten zijn. De Heere zou in staat moeten
zijn ons gemakkelijk door Zijn Geest te besturen zonder klachten en twist.
Verzet en ongehoorzaamheid bedroeven de Heilige Geest.231 We hebben
het voorbeeld van de apostel Paulus en de anderen in Antiochië die op dat
moment met bidden en vasten zaten te wachten op God. Op dat moment
sprak de Heilige Geest om hen bevelen te geven.232 Dit laat ons zien dat
God (door de Geest van Christus) voortdurend bevelen aan de gemeente
wil geven, zodat wij zijn welbehagen en wil kunnen vervullen.233
Dus daarom zal het zien op Jezus Christus als het Hoofd van de gemeente
veel vrucht voor God voortbrengen.234 Als we Gods hart en richting accepteren (zien op Christus en niet op mensen) 235 dan zullen scheiding, competitie, discussie en strijd zeker ophouden, aangezien Jezus Christus Zelf
op de rechtmatige plaats wordt gezet.
Wanneer we samenkomen, komen we samen om gemeenschap te hebben en God te ontmoeten. Ontmoetingen met gelovigen zijn niet primair
voor kennisvergaring en goede gemeenschap. Veeleer is het meest be-
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langrijke aspect van de samenkomst om de levende God te ontmoeten.
Komen we naar onze samenkomsten met deze focus en dit gebed? Het
is erg nuttig jouw hart voor te bereiden (in gebed en zondenbelijdenis)
voordat je naar een samenkomst gaat. Daardoor zal er in de samenkomst
een zuiverheid van de geest en een honger om God te ontmoeten in de
harten van de heiligen zijn236. Dit verlangen naar God is noodzakelijk en
essentieel om alle zegeningen in Jezus Christus te ontvangen. Hij wil een
grote zegen op Zijn gemeente uitstorten, als we ernaar zouden verlangen
en Hem daarom zouden vragen.237
Wij moeten de Heere Jezus Christus niet alleen behandelen als een waarheid of een principe maar als een Persoon. Een persoonlijke, vitale relatie
met Hem238 zal resulteren in een gezonde gelovige die een heldere, brandende “eerste liefde”-relatie239 met Jezus Christus zal hebben. Zodoende
zal het verlangen van dergelijke gelovigen zijn om de Heere te verhogen
als Hoofd van de gemeente in iedere samenkomst van de gelovigen.
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Principe 13
Een groeiende bruisende beweging

De eerste gemeente was een groeiende beweging van zich steeds vermenigvuldigende (huis)gemeenten.240 God voegde dagelijks mensen die
zalig werden aan de gemeente toe241 en velen werden gered door de
prediking van het evangelie. Radicale evangelisatie was geen optie in de
eerste gemeenten, maar de enige logische reactie op het grote aanbod
van het evangelie van Jezus Christus. Niet slechts een aantal, maar alle discipelen242 waren gegrepen door het verlangen om de hele toen bekende
wereld te bereiken met deze boodschap van eeuwig leven. Hoewel alle
mogelijke moeite werd gedaan, waren de eerste discipelen tijdens het
delen van het evangelie volledig afhankelijk van de Geest van God. Er was
een soevereine werking van Gods Geest, die mensen naar Zichzelf trok.243
Een dergelijke werking kan plaatsvinden wanneer mensen God toestaan
om Zijn gemeente te bouwen, zodat grote genade op hen kan zijn. “En de
apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de
Heere Jezus; en er was grote genade over hen allen”.244
Zodra God Zijn rechtmatige plaats in de gemeente gegeven is en zodra Hij
volledig erkend en vertrouwd wordt, kan een beweging van Zijn Heilige
Geest verwacht worden. De eerste gemeenten probeerden God niet vanuit de hemel naar beneden te werken, maar ze wachtten eenvoudigweg
op Hem voor daadwerkelijke aanwijzingen.245
Wanneer we als voorbeeld naar Handelingen kijken, dan zien we een
grote groei van de gemeente in slechts een paar dagen. In de eerste tien
hoofdstukken van Handelingen vinden we voortdurend verwijzingen
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naar de groei van de gemeente, het toevoegen van discipelen en het verspreiden van het Woord van God. God had Zijn gemeente gericht op het
maken van nieuwe discipelen uit alle naties.
Naast directe aanwijzingen om de weg naar de zaligheid (door Zijn Zoon
Jezus Christus) te delen, legde Hij ook het verlangen in het hart van de
apostelen om dit te gaan verkondigen. Onmiddellijk voelden zij zich geleid
om het goede nieuws op de markt, in de tempel en buiten de landsgrenzen
te delen. De passie voor zielen brengt tegenstand teweeg, in het bijzonder
daar waar andere religies en gebruiken aanwezig zijn. Het is daarom ook
niet vreemd dat uiteindelijk alle apostelen (behalve Johannes) de marteldood stierven terwijl ze het evangelie deelden, niet alleen in hun vaderland, maar ook in afgelegen landen. God verlangt ernaar dat iedereen tot
bekering246 komt en niet slechts een aantal heiligen. Als we het verlangen
van de Heere delen, zullen we de roeping voelen om het evangelie te delen met velen die nog nooit van de Naam van Jezus hebben gehoord.
Iedere ware apostolische beweging van de gemeente zal altijd groeien
en zich vermenigvuldigen. Dit is de werkwijze en wil van God, namelijk
dat mensen tot zaligheid in Jezus Christus zouden komen247 en een gedeelte van die vrucht van bekering is dat zij met anderen over Christus
zullen spreken.248 In het boek Handelingen zien we dat het evangelie
mondeling verkondigd wordt249 door mensen op te roepen tot bekering
en geloof in Jezus Christus,250 in Zijn dood en opstanding. Het is niet anders
in onze dagen, dezelfde mondelinge oproep moet van ons uitgaan door
geschreven literatuur en prediking.
De roep die uitgaat van de Chinese ondergrondse kerk is: “Haast u, en
verkondig het evangelie!” Met deze handelswijze riskeren zij hun eigen
leven om anderen nieuw leven te brengen en om zo de grote opdracht
van God te vervullen.251 Zullen wij de taak vervullen die God ons gegeven
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heeft, voordat de nacht over ons land komt? We moeten bidden zoals de
discipelen baden toen zij bedreigd werden met slagen en gevangenisstraffen: “Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken, doordat U Uw
hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de
Naam van Uw heilig Kind Jezus”.252
God beantwoordde dat gebed in Handelingen en Hij verhoort dit gebed
in de ondergrondse Kerk vandaag de dag met tekenen en wonderen en
God zal dat opnieuw doen: “En toen zij gebeden hadden, werd de plaats
waar zij bijeenwaren, bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid”.253
De Heere is over de hele wereld een netwerk van ondergrondse samenkomsten van gelovigen aan het opbouwen. Wil je overwegen om deel
te nemen aan deze beweging van Gods Geest? Hij giet nieuwe wijn in
nieuwe zakken.254 Hoewel de Heere nog steeds werkt in de grotere denominale gemeenten, zal er een grotere openheid voor de werking van
de Geest in deze nieuwe samenkomsten zijn, waar de Heere in staat is om
Zijn doelen te voltooien in het laatste der tijden.255 Samenkomsten van gelovigen die de stem van de Opperherder duidelijk verstaan.256 Een dergelijke beweging zal niet een samenkomst zijn waar je alleen maar naar toe
gaat, maar waar je jezelf aan toewijdt. Een gemeente en Koninkrijk waar
je elke dag voor werkt.
Wij verlangen dat de Heere jouw hart openen voor Zijn wil en plannen.
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Principe 14
Discipelen maken; niet alleen bekeerlingen

Vele evangelische christenen in onze dagen geloven dat de vervulling van
de grote opdracht is, om iemand met de mond Christus te laten belijden.257
Er zijn grote campagnes om mensen enkel een kort gebed te laten uitspreken en een belijdenis te laten doen. Hoewel het reddingswerk begint
met de belijdenis dat Jezus Christus Heer is,258 is het niet genoeg om een
eenmalige keuze te maken, maar elke bekeerling zou een discipel moeten worden die de Heere dagelijks volgt. “Hij zei tegen allen: Als iemand
achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks
opnemen en mij volgen”.259
Jezus zei in het evangelie van Mattheüs: “Niet ieder die tegen Mij zegt:
Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die de
wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is”.260 Daarom, ware bekering
resulteert in christenen die elk uur van de dag voor Jezus Christus leven.
Dit zijn de ware christenen: liefde-slaven261 van Jezus Christus die weten
dat zij duur gekocht zijn.262 Daarom is het hun doel om God iedere dag
te dienen en te behagen. Het is vreemd, wanneer iemand het evangelie
kan omarmen en begrijpen en dit niet resulteert in het alles opgeven voor
God, ondanks dit goede nieuws. Wanneer we werkelijk het grote offer en
de grote liefde zien in het sterven van Gods Zoon voor ons, dan zal dit alles veranderen in onze levens en zullen we alles vrijwillig overgeven. Een
bekende zendeling in Afrika263 zei in reactie op het evangelie: “In het licht
van het offer van Jezus Christus, is er niets te groot om op te geven, geen
offer is te groot”.

257
258
259
260
261
262
263

59

Mattheüs 28:16-20
Romeinen 10:9-10
Lukas 9:23
Mattheüs 7:21
Romeinen 1:1
1 Korinthe 6:20
David Livingstone (1813-1873)

God weet wie werkelijk Zijn discipelen zijn. Er waren veel discipelen die
ophielden met het volgen van Christus.264 Judas werd beschouwd als een
discipel, maar hij was feitelijk een verrader.265 “God weet wie een burger
van Zijn Koninkrijk is en wie een bedrieger is. We moeten Zijn Woord accepteren en we moeten ernaar leven, onze leefwijze daaraan verbinden
en keuzes maken die in overeenstemming zijn met de geboden van de
Koning”.266
Discipelen zijn diegenen, die het kruis hebben gezien. Zij hebben een ontmoeting gehad met de levende Christus. Zij zijn gestorven aan de huidige
wereld. Daarom verlangen zij nu volledig naar de wil van God te leven.
Discipelen zijn diegenen, die hun gehele levensstyle naar de waarheden
van de Bijbel willen vormen. Een discipel is geroepen om alle geboden
van Jezus Christus te gehoorzamen,267 om Hem in al Zijn wegen te volgen
door de Geest van de genade.268 Discipelschap is niet een optie, maar het
is een roeping voor iedere gelovige in Jezus Christus. Discipelen die meer
discipelen maken is een bijbels principe. 269 Het is geen bijbels model om
één broeder te hebben die het evangelie verkondigd, maar heel Gods volk
zou het evangelie moeten verspreiden, door hun woorden en door te leven als gehoorzame discipelen. Alle roepingen voor discipelschap270 in de
vier Evangeliën zijn honderd procent toepasbaar op ons als hedendaagse
christenen.
Een ieder die oren heeft, laat hij horen.
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Principe 15
Geen mensen behagen maar God alleen

In onze wandel met Jezus Christus moeten wij onze ogen altijd op de Heere gericht houden en Hem zoeken om Hem alleen te behagen. Het feit is
dat we Jezus Christus toebehoren. Hij heeft ons verlost met Zijn kostbaar
bloed en daarom zijn we niet van onszelf.271 Laten wij daarom alleen Zijn
goedkeuring zoeken. De eerste gemeente wandelde in de vreze van de
Heere272 en zij zochten niet naar eer en naar de achting van mensen. “De
gemeenten dan in heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede en werden opgebouwd; en zij wandelden in de vreze des Heeren en de vertroosting door de Heilige Geest en namen in aantal toe”.273
De eerste gemeente zocht ernaar om God meer te behagen dan mensen,274
zoals onze Heere gezegd heeft: “En wees niet bevreesd voor hen die het
lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de
hel”.275 Mensenvrees is een valstrik,276 maar de vreze van God geeft vrijheid
om Zijn wil te doen.277
De religieuze mensen in onze dagen oefenen heerschappij uit en passen
menselijke regels toe waardoor ze hetgeen wat door de Geest van God
geboren is tot niets maken. Zulke mensen moeten weerstaan worden in
de vreze van God.278 De apostelen leerden door het voorbeeld van onze
Heere de mensen niet te vrezen, zelfs niet wanneer ze door hen gedood
zouden worden. Wij moeten ons realiseren dat wanneer we mensen vre-
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zen, we het werk van God verhinderen.279 Moge God ons rein houden van
deze hindernis en ons toestaan om net zo vruchtbaar te zijn als de eerste
gemeente. Moge God ons altijd nederig houden voor Hem wanneer we
Zijn wil zoeken280 zonder dat wij ons zorgen maken om de meningen van
mensen.
Een andere belangrijke kant van deze waarheid is dat wij allemaal alleen
voor het oordeel komen te staan. In 2 Korinthe staat: “Want wij moeten
allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft,
hetzij goed, hetzij kwaad”.281 Dus dit zou ons een heilige vrees voor God
in onze harten moeten geven zodat de beslissingen die wij nemen meer
van belang zijn voor God dan voor mensen. Wanneer wij de Heere volgen,
moeten wij iedere dag op zoek zijn om Hem te behagen, terwijl wij ons
beseffen dat wij op een dag voor Hem zullen staan om verantwoording
af te leggen. Helaas zijn er in onze dagen zo weinig werkers van God die
als doel hebben om alleen God te behagen, want velen strijden om ook
de goedkeuring van mensen te krijgen. Wij kunnen niet op elk moment
zowel God als mensen behagen, er zal een scheidslijn komen. In Johannes
6 — na het wonder van de broden — uitte onze Heere enkele harde woorden en velen namen er aanstoot aan en verlieten Hem.282 Wij moeten ons
herinneren dat Jezus niets zei zonder dat het Hem door de Vader gegeven
was.283 Laten wij Zijn voorbeeld volgen om de woorden van God te spreken, zelfs wanneer het grote aanstoot geeft aan mensen
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Principe 16
De gemeente werd geboren door gebed

Gebed is niet zomaar een onderdeel van een samenkomst, maar het behoort het leven en de atmosfeer van een nieuwtestamentische gemeente te zijn. De gemeente werd geboren in gebed. Het werd onderhouden
door gebed. Wanneer zij vervolgd werden, gingen zij samen bidden.284
Gebed was het begin van de grote opdracht. De discipelen baden voor
een opvolger nadat Judas stierf.285 Petrus bad voor de lamme man bij
de tempelpoort.286 Stefanus bad voor zijn vervolgers toen hij de marteldood stierf.287 Gebed was de hoofdactiviteit van de gemeente. Ananias
was aan het bidden toen God hem leidde om één van de eerste, belangrijke leiders van de gemeente te zalven.288 Petrus de apostel was aan het
bidden toen God hem leidde om het evangelie te verkondigen aan de
heidenen.289 Paulus bad vele keren voor richting in zijn zendingsreizen.
De apostel Petrus bad voor de opstanding van Tabitha uit de dood.290 Gebed was de motor van de vroege gemeente en het hielp de gemeente
te groeien en de wereld te bereiken met het goede nieuws. “De Heere
Jezus Christus begon Zijn bediening niet zonder gebed. We zien dit in
Lukas 3:21. Dit is het eerste dat we moeten leren als we instrumenten in.
Gods hand willen zijn”.291
Er zijn in de Bijbel duizenden verwijzingen naar gebed. Een van de grootste privileges van een kind van God is spreken met zijn Vader in de hemel
door gebed. Gebed is de graadmeter voor de gezondheid van de gemeente en voor een kind van God. Gebed is ons vertrouwen op God en het gebrek aan gebed toont onze onafhankelijkheid van God. “Als we zwak zijn
284
285
286
287
288
289
290
291

63

Handelingen 4:24-30
Handelingen 1:24-25
Handelingen 3:6
Handelingen 7:59-60
Handelingen 9:10
Handelingen 10:9
Handelingen 9:40
Bakht Singh (1903-2000)

in gebed, zijn we overal zwak. Een zondigend mens stopt met bidden, een
biddend mens stopt met zondigen”.292
Gezamenlijk gebed is voor elke gemeente noodzakelijk. Wanneer we gezamenlijk tijd besteden in gebed is het altijd een goed gebruik van de tijd,
zelfs als we wachten op God en zeer weinig woorden gebruiken. Toch hebben gelovigen over de hele wereld besloten — in de drukte van de moderne samenleving — geen tijd aan gebed te spenderen. Deze trieste keuze
heeft vele gemeente-samenkomsten gebedsloos en ineffectief gehouden.
Veel voorgangers spenderen minder dan vijf minuten per dag aan gebed:
“En het zal zijn: zoals het volk is, zo is de priester”.293 De persoonlijke gebedstijd ontbreekt bij velen. Weinigen bidden. Weinigen besteden tijd in
intimiteit met de Heere Jezus. Weinigen regeren met God door het gebed.
Gebedssamenkomsten zijn een geweldige plaats waar God leven laat
ontstaan in een plaatselijk gebied. Samenkomen met twee of drie andere
gelovigen en tijd besteden in het zoeken van de Heere in gebed maakt
het mogelijk een getuigenis voor de Naam van de Heere te vestigen. Een
eenvoudige praktische bemoediging voor gelovigen is om voor het gebed een aantal minuten zelf stil te worden.294 Dan zouden ze een tijd van
dankzegging kunnen hebben om de Heere te danken295 voor Zijn karakter, goedheid en voor de machtige werken gedaan in Zijn Naam. Daarna
zouden ze een tijd van voorbede — met dankzegging296 — kunnen hebben, begeleid door een dienende leider die het lichaam op verschillende
gebedsverzoeken attendeert. Hij zou dergelijke verzoeken afzonderlijk
kunnen noemen, waarna de broeders en zusters voor dit verzoek bidden
totdat er een gevoel van doorbraak en vervulling van het specifieke verlangen door de Heere is. Dit krachtige gebed is noodzakelijk en wat een
zegen te voelen dat het gebed al beantwoord is door de Heere. Er kan een
gevoel van huilen en verlangen zijn die uitgedrukt kan worden in gebed
met vurigheid.297 Op andere momenten zijn de gebeden wellicht meer in-
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tiem en zacht uitgesproken voor de Heere. Dit is alles overeenkomstig de
leiding van de Geest van God en er is geen systeem of patroon voor gebed
behalve zoals gegeven als voorbeeld in de Bijbel.
Wanneer in de ondergrondse huisgemeenten in China nieuwe bekeerlingen tot de Heere komen, worden ze letterlijk met anderen twee tot drie
dagen opgesloten — uit eigen vrije wil — om de fundamenten van het christelijk leven te leren en om te leren te bidden. Er wordt dan vele uren lang
op de knieën voor de Heere gebeden en God luistert! “Wanneer wanhopig
gebed belangrijker is dan muffe godsdienstige plichten, luistert God”.298
“Samuel Chadwick, een van Gods grote mannen in de laatste jaren, onderwees dat de vernietiging van onze gebedslevens satans grootste doel is.
Satan is niet bang voor gebedsloze studie, gebedsloos werk of gebedsloze religie — maar hij beeft als we bidden. Onthoud dat we in een geestelijke oorlogsvoering zijn. Gebed is één van onze hoofdwapens en geloof
is daar nauw aan verbonden. Wij moeten niet verwachten dat het gemakkelijk is. Satan zal iedere inspanning voor effectief gebed aanvallen. Wij
moeten echter iedere vorm van ontmoediging afwijzen en doorzetten
ongeacht de kosten”.299
In de geschiedenis van de gemeente zijn er vele ware heiligen geweest,
die door hun gebedslevens grote voorbeelden voor het Lichaam van Christus zijn geweest. Een van die broeders was George Müller uit Duitsland. Hij
bad tot zes keer per dag. Hij vroeg God alleen om te voorzien in de noden
terwijl hij zorgde voor weeskinderen. Hij bewees dat het mogelijk is om
alles aan God te vragen zonder te vertrouwen op mensen. Toen hij stierf,
werd er voor 2100 wezen en personeel gezorgd uitsluitend door geloof.
Geld kwam gewoon binnen. Alles werd gedaan door geloof en God voorzag meer dan 64 jaren in alle noden, uitsluitend gebaseerd op gebed.
George Müller onderwees vijf voorwaarden voor een overwinnend gebed:
1) 	Onze afhankelijkheid moet volledig en alleen van de Heere Jezus
Christus zijn, als de enige grond voor enig recht op zegen.
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	“En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de
Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in Mijn
Naam, Ik zal het doen”.300
2) Wij moeten ons afscheiden van iedere ons bekende zonde.
	“Had ik in mijn hart onrecht op het oog gehad, de Heere zou mij niet
hebben gehoord”.301
3) 	Wij moeten geloof hebben in de beloftes in Gods woord, zeker degene die Hij bevestigd heeft door een eed. Hem niet geloven, is Hem
tot een leugenaar maken.
	“Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot
God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken”302
4) 	Wij moeten vragen in overeenstemming met Gods wil. Onze motieven moeten Goddelijk zijn. We moeten niet vragen om onze lusten te
vervullen.
	“En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God,
dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil”.303
5) 	Wij moeten wachten op God en uitzien naar God (volharding met geduld).
	“Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. Zie,
de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land, en heeft
daarbij geduld, totdat het de vroege en late regen zal hebben
ontvangen”.304
L aten wij ons als het Lichaam van Christus opnieuw aanzetten tot vurig,305
overwinnend, persoonlijk en gezamenlijk gebed. En laten wij het verlangen van de Heere Jezus Christus delen aangezien Hij aanhoudend blijft
pleiten voor ons306 in overeenstemming met Gods wil.
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Principe 17
De Geest is essentieel

Het christendom werd geboren door de doop in de Heilige Geest307 en zal
alleen voortbestaan wanneer we deze bekrachtiging van boven hebben.
Wanneer we naar de geschiedenis van de gemeente kijken, zien we dat de
enige echte belangrijke verhalen van mensen die het Koninkrijk van God beïnvloedden en opbouwden, mensen waren die vervuld waren met de Heilige Geest. Deze zalving is iets dat niet alleen het leiderschap in de gemeente
nodig heeft, maar ook ieder die bruikbaar wil zijn voor God in Zijn werk.
Het christendom op deze manier is vrij eenvoudig: het is een werk van de
Geest van God. Deze eenvoud kan mensen beledigen, maar God geeft in 1
Korinthe 1 duidelijk aan dat Hij de zwakke, de dwaze, de ongeleerde en de
onaanzienlijke mensen van deze wereld gebruikt.308 Dat gebeurde toen God
zijn twaalf discipelen koos. Twee van hen wilden dat er vuur uit de hemel
zou neerkomen om steden te verteren,309 drie van hen konden niet wakker
blijven tijdens het bidden,310 één van hen was een verrader en een dief,311 en
één van hen verloochende Christus, door te ontkennen dat hij de Heere kende.312 Zij redetwistten over wie de grootste zou zijn en ze vluchtten allemaal
toen zware tijden kwamen.313 Toch bouwde God met deze groep van zwakke, ongeleerde, eenvoudige mensen Zijn gemeente, die zelfs niet door de
poorten van de hel overweldigd zal worden.314 Dit kan ons zeer vertroosten
en ons de verwachting geven dat we bruikbaar kunnen Zijn in het werk van
de Heere, omdat Hij zoekt naar hen die niet zelfzuchtig zijn, maar die juist nederig, zwak en hulpbehoevend zijn. Zij zijn degenen die het uitroepen naar
God voor Zijn Geest, omdat ze Hem letterlijk in elke situatie nodig hebben.
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Helaas, is het zo dat de zwakken snel genoeg leren hoe sterk te zijn, en
hoe te vertrouwen op eigen ervaringen, successen en overwinningen. Het
is gevaarlijk om God glorie te onthouden doordat wij geloven dat wij bepaalde prestaties zelf hebben bereikt. Wij negeren daarmee de gepaste
erkenning en glorie die God alleen toebehoort omdat het Zijn werk is. God
zal Zijn werk alleen toevertrouwen aan hen van wie Hij weet dat ze Hem
honderd procent de eer zullen geven voor wat gedaan is en de eer niet
voor zichzelf zullen houden.315
Op dezelfde manier starten vele denominaties, gemeenten en bedieningen als een bruisende beweging van de Geest van God, maar keren
daarna naar methoden, tradities en formules. Dergelijke groeperingen
vertrouwen dan op hun geschiedenis, op structuren, gebouwen en allerlei andere dingen, in plaats van op een dagelijkse, frisse afhankelijkheid
van God om hun doel te bereiken en om te groeien. Een bekende evangelische voorganger zei eens over de gemeente in zijn dagen: “De gemiddelde gemeente heeft zichzelf zo organisatorisch en financieel gevestigd,
dat God niet meer noodzakelijk is. Zo verankerd staat haar autoriteit en
zo stabiel zijn de religieuze gewoonten van de leden dat God Zichzelf gemakkelijk volledig van haar af zou kunnen keren, en dat ze toch nog jaren
zo kunnen doorgaan op hun eigen stuwing”.316
God zoekt altijd gewillige onderdanen, die altijd op Hem vertrouwen
voor het onmogelijke.317 In dergelijke gevallen krijgt Hij de eer, omdat die
onderdanen simpelweg de eer aan God geven voor het onmogelijke.318
Elke ware beweging van de Heilige Geest, verheft en verheerlijkt319 in de
eerste plaats de persoon van de Heere Jezus Christus. Wanneer Zijn Zoon
verhoogd wordt, zorgt Hij voor een frisse uiting en uitbreiding320 van het
Koninkrijk van God, in overeenstemming met het model van de vroege
gemeente.
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Principe 18
De satanische namaak

Hoewel God altijd op verschillende manieren en met verschillende middelen aan het werk is, is het nog steeds alleen door de Geest van God dat
de gemeente zal groeien. In de afgelopen vijftig jaar is er, vooral afkomstig uit de westerse landen, een enorme buitensporigheid en misbruik
geweest van het zogenaamde Geestvervulde christenleven. Hierdoor zijn
vele ware gelovigen totaal weggedreven van het zoeken naar de Heere
voor de ware vervulling met de Heilige Geest. Dit is een grote tragedie en
één van de tactieken van de satan321 om de groei van de ware gemeente
van Jezus Christus te belemmeren. De ware gelovige zou nooit bang moeten zijn om het tot God uit te roepen voor frisse uitstortingen van de Geest
van God om te kunnen dienen,322 en voor een toename van het leven in
afhankelijkheid van de Geest.
We moeten ons bedenken dat satan de vader van de leugen is. Hij is van
het begin af aan een moordenaar en is vol van bedrog.323 Hij wil nooit dat
de eer naar Jezus Christus gaat, maar wil juist de waarheid verdraaien en
hen misleiden die bezig zijn met het werk van de Heere, opdat zij eer voor
zichzelf zullen zoeken.324
Hij is ook de meester-vervalser die de kinderen van God al vanaf het begin
misleidt. Hij sprak tot Eva en misleidde haar door de waarheid van God te
verdraaien en te zeggen: “Is het echt zo dat God gezegd heeft…?”325 Dergelijke verdraaiing van de waarheid is zijn normale bezigheid.
Sinds de eerste dagen van de apostelen, toen de Heere Jezus op aarde
wandelde, waren er misleiders en valse broeders aanwezig. Zij zijn het die
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heimelijk in de kudde van God komen omwille van persoonlijke winst en
die ingang vinden in de vrijheid326 van de gelovigen. Zij zijn verraders,327
misleiders,328 valse broeders,329 valse profeten,330 en zij verlangen naar
een vooraanstaande positie onder de heiligen. We moeten een sterk vertrouwen in de Heere hebben om deze individuen te verwijderen uit Gods
kudde wanneer wij als gelovigen samenkomen onder leiding van Jezus
Christus.
Een belangrijk punt om te begrijpen is dat wanneer Gods Geest werkt in
een samenkomst Jezus Christus dan verheerlijkt wordt.331 Wanneer mensen, openbaringen of zelfs de Heilige Geest Zelf verheerlijkt wordt, dan
kun je weten dat dit geen werk van de Heere is. Een broeder zei dezelfde
waarheid op deze manier: “Elke geest die zich richt op de Heilige Geest en
de Heilige Geest verheerlijkt, is niet de Heilige Geest. Het is tegengesteld
aan Zijn hele natuur en doel. Wanneer je die waarheid eenmaal begrepen
hebt, zal het je ogen openen voor veel dingen die in de gemeente gaande
zijn die anders moeilijk te begrijpen zijn”.332 De Schrift zegt: “Hij zal niet
spreken van Zichzelf”.333 Degenen die de Heilige Geest meer aanbidden,
eren en verheerlijken dan Jezus Christus, worden niet geleid door de Heilige Geest om dit te doen. De Heilige Geest zal altijd Jezus Christus eren,
dus de ware werking van de Heilige Geest kan hierdoor onderscheiden
worden.
Er zijn menigten van valse leraren die woorden zonder leven spreken.334
Zij maken een show met veel ‘grote, hoogdravende woorden’335 die nooit
geestelijke vruchten zullen voortbrengen in de luisteraars. Broeders en
zusters, wij leven in de laatste dagen en gevaarlijke tijden zijn nabij.336
Misleiding is overal aanwezig in de gemeente vanwege vele valse pre326
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dikers die ‘engelen van het licht’ zijn.337 Vele bekende predikers ‘noemen
zichzelf bij Zijn Naam,’338 maar zij kennen Hem niet. En wat over de kanker
van het welvaartsevangelie? Aanbidders van het goud en de schatten van
deze wereld. Wat zegt Paulus over deze mensen? Hij zegt dat zij “mensen
met een verdorven verstand zijn, verachtelijk wat betreft het geloof”. Helaas volgen velen deze leraren en omarmen zo een sterke dwaling.339 Wij
moeten vaststaan te midden van deze grote misleiding.340
God brengt oordeel en drukt Zijn ongenoegen uit over degenen die ongehoorzaam zijn, zelfs terwijl zij misleid zijn door satan. Als gemeente moeten
we op onze hoede zijn voor deze misleiding, zodat we niet misleid worden
door de boze, maar juist de eenvoud van de waarheid volgen en de gehoorzaamheid die gevonden wordt in Jezus Christus en Zijn heerlijke evangelie.341
Wanneer we in de eindtijd zijn, zal er een toeloop zijn van mensen (in de gemeente) die doctrines van demonen onderwijzen om zelfs de uitverkorenen
van God te misleiden. Er zullen vele valse leraren zijn die beweren uit de
waarheid te zijn, maar het niet zijn. Misschien is niet vervolging het meest gevaarlijke wapen tegen de gemeente, maar onverschilligheid en misleiding.342
Soms is de misleiding in de leer niet duidelijk, maar is het in het karakter
van mensen wel duidelijk. Leeft de voorganger zoals Christus of is hij vol
van hebzucht, zelfgerichtheid, zelfverhoging of vleselijkheid? “Het tegenovergestelde van Christus wordt in het nieuwe testament de antichrist genoemd. Wanneer christenen dit niet duidelijk zien zullen ze (wanneer de
antichrist met zijn valse tekenen en wonderen opkomt op het podium van
de wereld) hem ook blindelings accepteren”.343
Een broeder uit de vorige eeuw zei over deze satanische namaak: “Wanneer satan op de preekstoel of in de theologische stoel komt en doet alsof
hij het christendom onderwijst, terwijl hij het in werkelijkheid bedriegt;
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wanneer hij doet alsof hij christelijke bewijsstukken leert, terwijl hij in
werkelijkheid de basis van het geloof ondermijnt — kijk dan voor hem uit;
hij doet dan zijn meest gevaarlijke werk”.344
“Waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid”.345 Maar waar religieus
vlees is, kunnen we bijna altijd boze geesten vinden die rondgaan alsof zij
gezalfde vaten zijn. Zonder scherp onderscheidingsvermogen zullen we
ingenomen worden door degene met een valse zalving. De dienaren van
de duivel weten hoe ze moeten handelen en spreken als dienaren van de
Heere — maar zij zijn allen namaak en we moeten leren hen te herkennen
aan hun vruchten. Zij zijn overal om ons heen en zullen blijven groeien in
aantal wanneer de komst van de Heere nabij is”.346
We moeten op onze hoede zijn voor de medewerkers van de satan,347 die
een schijn van godsvrucht hebben,348 die indrukwekkend lijken met een
show van kracht, maar ze zijn zonder de waarheid. We moeten op onze
hoede zijn voor de satan, want hij kan van gedaante veranderen in een
engel van het licht om ons te misleiden. Dit roept om de noodzaak van onderscheiding in het Lichaam van Christus, vooral in verband met de eindtijd. Wanneer wij het eind der tijden naderen, zullen er vele valse profeten
en leraren zijn die bovennatuurlijke wonderen349 en genezingen zullen
verrichten om zelfs Gods uitverkorenen te misleiden.350 We moeten bidden voor onderscheidingsvermogen351 en liefde voor de waarheid zeker
nu wij de komst van de Heere zien naderen352 en wanneer wij verlangen
om samen te komen onder leiding van Jezus Christus.
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R.A. Torrey (1856-1928)
2 Korinthe 3:17
Stella Paterson
2 Korinthe 11:13-15
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Principe 19
Afhankelijkheid van de Geest van Jezus

Meer dan tweehonderd jaar geleden betreurde een godvruchtige schrijver met de volgende woorden het gebrek aan de merkbare aanwezigheid van God353 in christelijke samenkomsten: “Door dit proces hield de
gemeente er mee op om een getuige van het bestaan, de aanwezigheid
en de werking van de levende en ware God te zijn. Ongelovigen die naar
de samenkomsten kwamen, zagen steeds minder bewijzen van Gods
aanwezigheid en controle in de gemeente waardoor ze zouden kunnen
uitroepen: ‘God is werkelijk in uw midden.’354 God werd aanbeden, maar
dan alleen alsóf Hij aanwezig was; en momenteel is de mooie, goddelijke eenvoud van de eerste dagen veranderd tot de levenloze pracht van
Roomse rituelen”.355
De ‘eerste dagen’ verwees naar de eenvoudige en glorieuze dagen in het
boek “Handelingen van de apostelen”, welke beter de “Handelingen van
de Heilige Geest” genoemd kunnen worden. In de samenkomsten van gelovigen moet men zich onderwerpen aan- en afhankelijk zijn van de Geest
van Christus. Elke gelovige die iets deelt of over iets spreekt wat van geestelijke waarde is, heeft de zalving356 en de werking van de Geest nodig.357
Onze houding zou zo moeten zijn dat wanneer wij samenkomen, wij “arm
van geest” komen,358 smekend voor geestelijke voeding van de Heere. Het
is een geestelijk principe dat degenen die vol tot de Heere komen en niets
nodig hebben, nooit iets van de Heere zullen ontvangen.359 De Heere Je353	Het is belangrijk om op te merken dat sommige gemeenten in onze dagen alleen gericht zijn
op het creëren van een atmosfeer waar een gevoel is van een aanwezigheid. Dit is niet wat de
schrijver beweert, maar juist de overtuigende, ontzagwekkende aanwezigheid van God. Zo’n
aanwezigheid (de Heilige Geest) leidt tot de waarheid en tot ware aanbidding van God.
354
1 Korinthe 14:24-25
355
G.H. Lang (1874-1958)
356
1 Korinthe 12:7
357
1 Petrus 4:11
358
Mattheüs 5:3
359
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zus Christus heeft een wonderlijk beeld gegeven van een klein kind dat
de vader vraagt om een brood. De vader zal dit altijd beantwoorden door
het kind te voeden en het geen steen te eten geven! “Als u die slecht bent,
uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?”360 De
voorwaarden voor het vervuld zijn met de Heilige Geest zijn overgave,
leegheid van het zelfleven, afwezigheid van trots, breken met bekende
zonden en het vragen aan de Vader om ons te vervullen.
In de plaatselijke gemeente worden we vanuit 1 Korinthe 12 aangemoedigd om de zwaksten onder ons hoog te achten en hen te verheffen om van
hen te leren. Dit is altijd de geest van een ware nieuwtestamentische samenkomst. Er is een afhankelijkheid van anderen in het Lichaam van Christus, zelfs van de zwakste onder ons die we bovendien als onmisbaar moeten
beschouwen.361 Meer dan dat moeten we inzien dat de Geest van de levende
God ontzettend noodzakelijk is, zo noodzakelijk dat wanneer Hij niet aanwezig zou zijn, het tevergeefs zou zijn om samen te komen als gemeente.
“De Heilige Geest komt niet om te vermaken, om ons een kick te geven
door wonderen en tekenen in ons midden te doen of om ons goed te doen
voelen. Nee, elk van Zijn werken heeft dit doel: Hij bereidt een bruid voor.
Het werk, de bediening en het doel van de Heilige Geest zijn uniek: het is
om ons los te maken van de wereld, om in ons een verlangen te werken
naar Jezus’ spoedige terugkomst, om ons te overtuigen van alles wat ons
zou bevlekken, om onze ogen van alles af te wenden behalve van Jezus
en om ons te bekleden met de sieraden van een hartstochtelijk verlangen
om – als een bruid – met Hem te zijn”.362
Deze afhankelijkheid van de Heilige Geest en het uitroepen naar frisse
uitstortingen van Zijn genade moet een kernprincipe zijn voor de samenkomsten waar gelovigen samenkomen onder leiding van Jezus Christus.
We volgen een gekruisigde Koning Die stierf aan een Romeins kruis. Deze
Redder van de wereld stierf na slechts 33 jaar op aarde geleefd te hebben.
Lukas 11:13
1 Korinthe 12:23-25
362 David Wilkerson (1931-2011)
360
361
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In Zijn leven was Hij voortdurend afhankelijk van het werk en de kracht
van de Geest van God. In de doop, in de wildernis en in het woord dat Hij
sprak, vertrouwde onze Heere op de Geest. Moeten wij dan onze levens
niet evenzo besteden? Op dezelfde manier en met dezelfde afhankelijkheid?
“Terwijl wij uitkijken naar betere methoden en sterkere mannen en vrouwen, kijkt God naar zwakke vaten die geen vertrouwen hebben in hun eigen vaardigheden. Hij doet dit, zodat Zijn werk op Zijn manier gedaan zal
worden en zodat alle eer naar Jezus Christus zal gaan”.363
“God zal de sterken en de wijzen beschamen door Zijn instrumenten, die
als zwak en dwaas gezien worden, te zalven. De Heere zal voorbijgaan
aan hen die op een arm van vleselijkheid steunen, die vertrouwen op hun
talenten, hun kennis, hun achtergrond en de reputatie van hun familie. In
plaats daarvan zal God de gebrokenen van hart, de zwakken en vermoeiden oprichten. Hij zal over hen een geest van lofprijzing en een doop van
liefde uitstorten. Hij zal hen Zijn grootheid, trouw en beloften laten zien
en zij zullen sterk worden in de Heere en in de kracht van Zijn macht”.364
Laat het ons verlangen zijn om zwakke vaten te zijn die de Heere zal gebruiken. We zullen dan afhankelijk zijn van de Heere Zelf en de dingen
zoeken die boven zijn en niet de dingen die van de aarde zijn”.365 Laat er
een vernieuwde getuigenis van de Geest van de Heere in onze samenkomsten zijn wanneer wij samenkomen in grote afhankelijkheid van
Hem, met harten van volledige overgave aan Gods wegen. Op deze manier kan alle eer naar Jezus Christus gaan.

363
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Broeder Yun
David Wilkerson (1931-2011)
Kolossenzen 3:2

Principe 20
Het normale christenleven steunt op de Geest 366

Als iemand het boek Handelingen leest, is het werk van de Heilige Geest in
de eerste christengemeenten overduidelijk op elke bladzijde aanwezig.
Wanneer je het werk van de Heilige Geest weghaalt uit het boek Handelingen, dan heb je bijna niets meer over. Hij bekrachtigde de eerste discipelen “om de wereld in rep en roer te brengen”.367
De plaatsen in de wereld waar de gemeente zich vandaag de dag het
snelste uitbreidt zijn die plaatsen waar Jezus’ volgelingen overgegeven
zijn aan en bekrachtigd worden door de Heilige Geest. Dit zou ons niet
moeten verrassen. De Heilige Geest kan meer verrichten in tien seconden
dan dat wij dat kunnen verrichten in tienduizend jaar met onze eigen
inspanningen.368 Het is daarom van essentieel belang dat de discipelmakende leider begrijpt wat de Schrift ons leert over het werk van de Heilige
Geest in de levens en in de bedieningen van de gelovigen.
In het boek Handelingen vinden we regelmatig voorbeelden van gelovigen die gedoopt zijn in de Heilige Geest en bekrachtigd zijn voor hun bediening.369 Het zou verstandig zijn om dit onderwerp te bestuderen, zodat
wij, indien mogelijk, kunnen ervaren wat zij hebben ervaren en dat wij
van de wonderlijke ondersteuning van de Heilige Geest kunnen genieten,
waarvan ook zij deelgenoten waren. Hoewel sommigen beweren dat
zulke wonderlijke werken van de Heilige Geest alleen in de tijd van de
eerste apostelen voorkwamen, vinden we geen Bijbelse, historische of logische ondersteuning voor deze mening. Het is een theorie die voortkomt
	Dit principe is volledig toegeschreven aan David Servant uitgezonderd het gedeelte uit de
Schrift aan het einde van dit deel.
367
	Handelingen 17:6
368
	Hoewel we dagelijks het werk van de gemeente doen of werken, moeten we altijd onthouden
dat een grote oogst op de tijd van de Heere zal komen als wij niet verzwakken. “En laten wij
niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven”. (Galaten 6:9).
369
Handelingen 2:4, Handelingen 10:44-46, Handelingen 19:6
366
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uit ongeloof.370 Diegenen die geloven wat Gods Woord belooft, zullen de
beloofde zegeningen ervaren.371 Zoals de ongelovige Israëlieten het beloofde land niet binnengingen, zo zullen ook diegenen die Gods beloften
vandaag de dag niet geloven niet binnengaan in alles wat God voor hen
bereid heeft.372 Tot welke categorie behoort u?
“Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest. Er
is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heere. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God, Die alles in allen
werkt.
Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Want aan de één wordt door de Geest een woord van
wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis, door dezelfde
Geest; en aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander
genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest; en aan een ander
werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het
onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een
ander uitleg van talen. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest,
Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil.
Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit
ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met
Christus. Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen;
en wij allen zijn van één Geest doordrenkt. Want ook het lichaam bestaat
niet uit één lid, maar uit vele.
Als de voet zou zeggen: Omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het
lichaam, is hij daarom dan niet van het lichaam? En als het oor zou zeggen: Omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam, is het daarom
dan niet van het lichaam? Als het hele lichaam oog was, waar zou het
gehoor zijn? Als het hele lichaam oog was, waar zou de reuk zijn? Maar
nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een
370
371
372
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Hebreeën 3:12, Psalm 78:19-20
Johannes 11:40
Hebreeën 4:6

plaats gegeven zoals Hij gewild heeft. Als zij alle één lid waren, waar
zou het lichaam zijn? Nu echter zijn er wel veel leden, maar is er slechts
één lichaam.
En het oog kan niet zeggen tegen de hand: Ik heb je niet nodig, of vervolgens het hoofd tegen de voeten: Ik heb jullie niet nodig. Ja, meer nog, de
leden van het lichaam die de zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist zeer
noodzakelijk. En aan de leden van het lichaam die wij als minder eervol
beschouwen, verlenen wij groter eer en onze oneerbare leden krijgen
een grotere eer. Onze eerbare leden echter hebben dat niet nodig. Maar
God heeft het lichaam zo samengesteld, dat Hij aan het lid dat tekortkomt,
groter eer gaf, opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar
de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen.
Samen bent u namelijk het Lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk
Zijn leden. God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven:
ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens
krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen. Zijn zij soms allen apostelen?
Zijn zij soms allen profeten? Zijn zij soms allen leraars? Zijn zij soms allen
krachten? Hebben zij soms allen genadegaven van genezingen? Spreken
zij soms allen in talen? Zijn zij soms allen uitleggers? Streef dus naar de
beste genadegaven. En ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft”. 373
[Opmerking van de uitgever: Het is belangrijk om te begrijpen dat deze
passage uit 1 Korinthe volledig toepasbaar is op hedendaagse gelovigen, net zoals dit 2000 jaar geleden het geval was en dat deze gaven nog
steeds in werking zijn in het Lichaam van Christus vandaag de dag.]
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Principe 21
Hongeren naar de ware doop in de Heilige Geest

Het volgende werd gevraagd aan een broeder die langs Chinese huisgemeenten reisde en met de ondergrondse leidens sprak: “Hoe kiezen
de Chinezen de leiders?” Het antwoord was eenvoudig; de broeder antwoordde: “Degenen die het meest hongerig naar God zijn, zijn de leiders”.
Er is in onze tijd een grote behoefte aan leiders die hongerig zijn naar de
Heere en die gedoopt zijn in Zijn Heilige Geest. Er is een aanzienlijk verschil tussen diegenen die de doop in de Geest alleen zoeken voor kracht374
en diegenen die de Heere intiem willen leren kennen en in volledige
overgave verlangen Zijn instrument te zijn.375 De één zoekt God voor wat
hij kan krijgen, de ander zoekt Hem voor wat hij kan geven. Er is een grote
noodzaak dat gelovigen God zoeken voor God Zelf en voor niets anders.
Jezus Christus vertelde dat God de Vader diegenen zoekt die Hem zullen
aanbidden in geest en waarheid.376 Iemand die God alleen aanbidt vanwege de verplichting en de beloning, is geen ware aanbidder. In deze
eindtijd is God een scheiding aan het maken tussen diegenen die God alleen dienen voor hun eigen zelfzuchtige verlangens en diegenen die een
ware huwelijksliefde voor Christus hebben. De bruid zal, wanneer de Bruidegom komt, met kracht van boven bekleed worden, als ze haar kruiken
vol heeft met olie.377
Één van de grootste redenen waarom God wacht om Zijn Heilige Geest
uit te storten over Zijn gemeente, is vanwege het feit dat we Zijn zegen
niet zullen koesteren. Wanneer iemand een lange tijd zonder voedsel is
geweest, zal er enorm genoten worden van een klein stukje brood en zal
dit stukje gekoesterd worden. Op dezelfde manier verlangt God van ons,
dat wij een honger naar de dingen van God hebben en dat wij bidden en
op Hem wachten. Een dergelijk wachten en hongeren naar God zal ontzag
374
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377
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2 Timotheüs 2:21
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en waardering in ons bewerken voor de gaven die Hij geeft. De Heilige
Geest wordt gegeven door de genade van God en wordt niet verdiend
door rechtvaardige daden. God echter vereist een gehoorzaam hart378 dat
Gods wil verlangt en niet haar eigen wil. Sommigen zoeken de kracht van
de Geest alleen voor hun eigen doeleinden, hun eigen koninkrijk en hun
eigen bedieningen.
Het is nodig dat wij dan vernieuwd worden in onze honger en in ons verlangen naar de Heere en naar de kostbare vervulling met de Geest van
Christus. De ware doop in de Geest wordt gegeven door een persoonlijke,
blijvende gemeenschap met God. We moeten zijn als een kind en die eenvoudige afhankelijkheid en dat geloof hebben. God is altijd meer bereid
om ons te zegenen dan wij verwachten. Het ware bewijs van de doop in
de Heilige Geest is een leven van een onbaatzuchtige liefde en een verheerlijking van de persoon van Jezus Christus.
“Vele miljoenen christenen over de hele wereld ervaren, nadat zij gedoopt
zijn in de Heilige Geest, een nieuwe dimensie van kracht, en wel in het bijzonder wanneer zij getuigen naar de niet geredde mensen. Zij kwamen
erachter dat hun woorden met meer overtuigingskracht kwamen, en dat
zij schriftgedeelten citeerden, waarvan zij zich realiseerden dat zij die niet
eens kenden. Sommigen voelden zich geroepen en bijzonder begenadigd
voor een bepaalde bediening zoals evangelisatie. Anderen ontdekten dat
God hen gebruikte zoals Hij dat wilde door middel van verscheidene bovennatuurlijke gaven van de Geest. Hun ervaring is absoluut gefundeerd
op de Bijbel. Diegenen die hun ervaring bestrijden, hebben geen Bijbelse
basis voor hun bezwaar. In feite strijden zij tegen God”.379
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Principe 22
God gebruikt de zwakken door Zijn Geest

God is niet op zoek naar de elite en zij die het meest bekwaam zijn. Hij
is juist op zoek naar de zwakken380 en de dwazen die op Hem vertrouwen. God gebruikt gebroken potten en vaten,381 Hij gebruikt onvolmaakte mensen die vertrouwen op een volmaakte God. Op die manier
zullen alle mensen weten dat het God is, die Zijn kracht en glorie door
een broeder of zuster heeft geopenbaard. Dan zal beseft worden dat het
geen werk van mensen is,382 maar dat het werk van God was. Om Zichzelf
te verheerlijken, verzamelt de Heere een eindtijdbeweging die bestaat
uit zwakke, arme, hulpeloze en verachte mensen die door het religieuze
stelsel van vandaag de dag zijn afgeschreven en worden beschouwd als
onbruikbaar voor haar doelen.383 Maar God gaat juist deze gelovigen
zalven, zodat zij de boodschap van het evangelie met kracht in een verloren en stervende wereld zullen brengen. We zien het bewijs hiervan
in de ondergrondse kerk in de gehele wereld, waar onbekende, rondtrekkende evangelisten van stad tot stad gaan om het goede nieuws te
verkondigen.
Want de Schrift betuigt: “Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en het zwakke van de wereld
heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en wat
niets is, om wat iets is teniet te doen, opdat geen vlees voor Hem zou
roemen”.384 De vraag is of wij zwak genoeg voor God zijn, zodat Hij ons
kan roepen en gebruiken. Hebben wij alle tradities van religieuze mensen losgelaten,385 zodat we het onderwijs van de Heere Zelf kunnen ont-
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vangen? Dit is de weg van de Heere. God is op zoek naar een Gideons
leger dat gewillig is om volledig op Zijn kracht te vertrouwen en niet op
eigen macht of kracht. God gebruikt mensen die niets betekenen en Hem
daarom onvoorwaardelijk en volledig vertrouwen. Ga jij vandaag deel
uitmaken van dit Gideons leger?
Beeld je eens in: duizend tegenover één of misschien wel honderdduizend tegenover één. Dit is Gods werkwijze, want één persoon met God is
een meerderheid. Het zou zelfs één tegenover een miljoen kunnen zijn,
maar als God met deze persoon is, zal hij de overwinnaar zijn. In deze
eindtijd zoekt God ernaar Zijn Naam groot te maken en daarom gebruikt
Hij de zwakke en de nederige, zodat het duidelijk het werk van God is en
niet dat van mensen. Zijn kracht wordt in zwakheid volbracht!386
De Heere is soeverein en Hij zal de zijnen doen opgroeien, en zo de wijzen
en verstandigen beschamen. God verlangt naar een overblijfsel van heiligen die Zijn voorschriften en Zijn werk doen, wat het ook kost. De verachten en de zwakken zullen opgewekt worden, zodat God de glorie krijgt.
Deze glorie, die binnen korte tijd de aarde zal bedekken zoals water de
zee bedekt387, zal allemaal zijn om Hem te verhogen en om het getuigenis
van God te verheerlijken op aarde.
“De Heere Jezus roept mensen die beseffen dat zij helemaal niet kunnen
functioneren zonder Zijn genade en bekrachtiging. God kiest ervoor om
personen te gebruiken die Hem intiem kennen! Dit is het eerste vereiste
voor het dienen in het Koninkrijk van God”.388 Een dergelijke groep van
zwakke mensen die God kennen, zullen de personen zijn die Gods doelen
op aarde in de eindtijd ten uitvoer zullen brengen. We moeten niet boos
op de Heere zijn, wanneer Hij arbeiders in het laatste uur naar voren doet
komen die nog niet de hele dag gewerkt hebben. Die mensen zal God zelf
opwekken en zal hen zelfs een groter erfdeel in de verbreiding van het
evangelie aan de natiën geven. Wij moeten nooit jaloers worden op een
andere arbeider of op iemands zalving, maar we moeten juist verlangen
om Gods wil voor ons eigen leven te volbrengen.
386
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Een ander bekend Bijbels voorbeeld is dat van de duizenden uit het leger
van Israël, die beven in hun harnassen wanneer de Filistijnse reus Goliath
naar voren komt om hen uit te dagen. God roept echter een eenvoudige
herdersjongen, David, die op God vertrouwde. Slechts met een eenvoudige slinger en enkele stenen vocht God voor hem. Wat daarop volgde,
was een grote overwinning voor Gods glorie en Zijn Naam. God roept ons
vandaag — zwak als wij zijn — om het geloof van David, Samuël en Gideon
te volgen door op God te vertrouwen voor het onmogelijke. Met God zijn
alle dingen mogelijk.
Mogen we opgewekt worden om God vandaag te gaan geloven.
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Principe 23
Sekten, valse evangeliën en scheiding

Godsdienstvrijheid heeft als voordeel dat het evangelie ongehinderd gepredikt kan worden. Deze vrijheid leidde tot de groei en bloei van enkele
levendige, godvruchtige vormen van christenleven, maar helaas leidde
dezelfde vrijheid ook tot de bloei van de meest verachtelijke verdraaiingen van het christendom. Het is onbegonnen werk om alle invloeden van
sekten, ketterse groeperingen en valse evangeliën, die bloeiden onder de
vlag van vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting, te berekenen.
In de afgelopen honderd jaar zijn er meer sekten dan ooit in de kerkgeschiedenis opgekomen en vele daarvan hebben een focus op de eindtijd
en op de misleiding. Zulke groeperingen beginnen met een schijn en een
verdraaiing van de ware werking van de Heilige Geest. Wij moeten “de
geesten beproeven of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in
de wereld uitgegaan”389 Ook moeten we onze focus op Gods doelen in de
eindtijd en op de tweede komst van Jezus Christus niet verliezen, hoewel
vele sekten390 onze grote hoop verdraaien.
Echter, een veel ergere epidemie van verdeling in het Lichaam van Christus
is aangewakkerd. Er zijn groeperingen die samenkomen in huizen, kerken en op openbare ontmoetingsplaatsen die allen van elkaar verdeeld
zijn in de veronderstelling dat een bepaalde leer die zij aanhangen juist
is. En dus zijn volgens hen alle andere gelovigen niet in de waarheid.391
Deze gedachte heeft geresulteerd in het opsplitsen en versplinteren van
denominaties waardoor er op dit moment wereldwijd meer dan 40.000
geregistreerde denominaties392 zijn.
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Niet elke verdeling is verkeerd en er zijn tijden waarin groepen gevormd
worden voor het herstel van waarheid.393 Daarom zijn sommige van deze
groepen met goede redenen begonnen, namelijk om het behoud van
het getuigenis van Jezus Christus in hun omgeving. Vele groepen zijn afgesplinterd van grotere groepen vanwege opkomende ontrouw aan de
waarheid (afvalligheid).394 Zelfs sommige ‘gemeenten’ die beweren dat
zij de enige ware gemeente zijn, zijn begonnen met een oprecht verlangen om de waarheid te behouden terwijl zo vele om hen heen afweken
van Gods Woord.
Juist dit doet in onze dagen een beroep op de volwassenheid van de heiligen van God, die samenkomen onder leiding van Jezus Christus, om verbonden te zijn met het grotere Lichaam van Christus.395 In sommige gebieden zal er een specifieke groep bestaan met het doel om het Lichaam van
Christus te roepen tot verdere puurheid, heiligheid en leven. Toch hebben
deze groepen ook erkenning en aanvaarding nodig ten opzichte van anderen in het Lichaam van Christus die zich zelfs in gemeenten bevinden
waar zij het niet mee eens zijn.396 God heeft een overblijfsel in vele gemeenschappen over heel de wereld die hun knie niet gebogen hebben
voor Baäl.397
Waarvoor we kunnen gaan bidden is dat God eenheid brengt in het ware
Lichaam van Christus in plaatselijke gebieden. God zal zulke gebeden verhoren, want het is Zijn verlangen om zegevierende overwinnaars samen
te zien komen in plaatselijke gemeenten.398 Door ons toe te wijden aan
zulke gebeden zal in ons een geestelijk inzicht ontstaan hoe de Heere
naar Zijn eindtijds-Bruid kijkt.399
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1 Korinthe 11:19
Openbaring 3:4
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Principe 24
Christus, de eenheid van het Lichaam

Al de verschillende denominaties, verdeeld vanwege kleine verschillen,
zijn God niet welbehaaglijk, maar bedroeven Hem juist. Toch zien we, net
als bij een kostbare diamant, in iedere denominatie wel iets goeds.400 Er
is altijd wel een bepaalde waarheid die een specifieke denominatie kent,
gelooft en onderwijst, die voor ons noemenswaardig en bewonderenswaardig is om van te leren. Toch is het niet Gods wil voor Zijn lichaam om
verdeeld te zijn.
In het boek Korinthe lezen we dat God verdeeldheid in de gemeente “vleselijkheid” noemt.401 Vleselijkheid heeft zijn wortel in trots dat eigenlijk
rebellie is tegen God en Zijn wegen.402 Een broeder zei met betrekking tot
dit onderwerp: “Wij moeten nooit vergeten dat wij christenen, gelovigen,
broeders, discipelen en heiligen zijn — en allen die verlost zijn door het
kostbare bloed van Christus zijn dit ook. Dit ontkennen door enige vorm
van sektarisme, denominationalisme of exclusivisme is het ontkennen van
de waarheid van de Bijbel en maakt schuldig aan vleselijkheid en trots”.403
Wanneer we eerlijk zijn met betrekking tot dit punt, zien we dat er werkelijk maar één gemeente is — het Lichaam van Christus: de gelovigen waar
de Heilige Geest van God in woont en die belijden dat Jezus Christus de opgestane Zoon van God is. Als we de vele doctrines, ideeën en uitleggingen
‘hoe we iemand kunnen identificeren als christen’ wegnemen, vinden we
het meest fundamentele principe dat iemand Christus heeft of dat iemand
Christus niet heeft.404 Wanneer we alle leiders uit het christendom samen
zouden brengen in een ruimte en al de (in veel gevallen buiten-Bijbelse)
doctrines wegnemen, zullen we velen in eenheid aantreffen.
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“Geen vergadering, geen gemeente, geen beweging, geen getuigenis,
geen samenkomst is vanuit Gods oogpunt in zijn bestaan gerechtvaardigd
tenzij Christus geuit wordt”.405
De Chinese huisgemeentebeweging is verdeeld in meerdere netwerken.
Toch is deze ondergrondse kerk verenigd. Zij zijn het allen met elkaar
eens en belijden gezamenlijk dat er geen denominaties of stromingen in
China zijn, maar één geloof, één doop en één Heer.406 Natuurlijk is er wat
roering van een aantal stromingen en zelfs enkele denominaties, maar
verrassend genoeg is er een grote eenheid in het Lichaam van Christus,
net zoals we zien in het boek Handelingen. Soms voelt het of het gebed
van Jezus voor de eenheid van het Lichaam van Christus407 zelden vervuld
wordt, maar in China zien we dit wel!
Op het moment dat vervolging — zelfs wereldwijde vervolging — tegen de
gemeente ontstaat, zal er een eenheid ontstaan, die enkel kan worden
beschouwd als een wonder van God. Er zijn door mensen zulke grote, vleselijke muren tussen de gelovigen gebouwd, dat de kracht van God Zelf
nodig is om al die muren neer te halen.408 Dit zal gebeuren wanneer God
in de laatste dagen het Lichaam van Christus in lokale gebieden verzamelt
en verenigt voor een getuigenis409 van Zijn genade en liefde voor een verloren wereld. Mogen zij die samenkomen onder leiding van Jezus Christus
eenheid zoeken met andere ware gelovigen ongeacht in welke stroming
zij zich bevinden of naar welke gemeente zij gaan.
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T. Austin Sparks (1888-1971)
Efeze 4:5
Johannes 17
Mattheüs 19:26
Mattheüs 24:22, Markus 13:27

Principe 25
Anderen niet oordelen

Velen in onze dagen oordelen en beschouwen een gelovige als niet gered
of niet-wedergeboren wanneer hij niet voldoet aan een bepaalde – door
de mens opgestelde – norm. Wanneer een gelovige niet voor honderd
procent overwint op een bepaald gebied of wanneer hij deelneemt aan
een wereldse activiteit, kan hij veroordeeld worden door iemand die beweert dat deze gelovige niet gered is. Zo’n uiterlijke veroordeling is niet
geestelijk, maar is onvolwassen en gevaarlijk om te doen. Natuurlijk, als
een gelovige schaamteloos doorgaat in uiterlijke zonden, moet hij in
vriendelijkheid en liefde gecorrigeerd worden. Zoals God ons leert in het
boek Handelingen en in bijvoorbeeld de brieven van Paulus, kunnen corrigerende maatregelen nodig zijn, mits die bepaald zijn door de Heilige
Geest. Dit kan betekenen dat er van deze gelovige gevraagd wordt of hij
de samenkomsten voor een bepaalde tijd wil verlaten.
In de eerste gemeente deed de Heilige Geest dit werk van reiniging, zodat
allen die zich toevoegden snel terechtgewezen werden door de Heere als
zij op een bepaald gebied dwaalden.410 Degenen die de Heilige Geest bedroefd hadden omdat zij een grote compromis gesloten hadden, verloren
in sommige gevallen hun levens!411 Het resultaat van deze reiniging door
de Heilige Geest was een nog grotere eenheid onder de broeders: “En de
menigte van hen die geloofden, was een van hart en een van ziel”.412
We moeten hoge eisen stellen aan de gemeente, het evangelie, de Schrift
en aan onszelf, want God zegt: “Wees heilig, want Ik ben heilig”.413 We
moeten ook de hoogste eis stellen aan het beoefenen van de liefde van
Christus en Zijn grote genade. Zonder liefde zijn wij niets. God bevestigt
Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog
410
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zondaars waren.414 Hij onderwees ons door middel van levende voorbeelden, zoals Zijn reactie op de vrouw die vast zat in overspel, de vrouw bij
de bron, de tollenaar en velen meer. Door deze voorbeelden begrijpen
wij hoe wij behoren te wandelen in liefde en genade. Jezus noemt ons
schijnheiligen wanneer wij ons beter voordoen dan de zondaren die vragen om Gods genade.415
De Schrift leert ons om zachtmoedig een worstelende broeder of zuster te
helpen door hen de juiste richting te wijzen, maar ook op te passen voor
de balk in ons eigen oog.416 Wij geven deze hulp door de leiding van de
Heilige Geest, met liefde, barmhartigheid, verdraagzaamheid, zachtmoedigheid en genade, zonder de Heere tegen te werken Die gelovigen Zelf
corrigeert, verandert en doet groeien. Zo zijn wij allen in opbouw en we
zullen niet volmaakt zijn tot wij Hem van aangezicht tot aangezicht zullen zien. De Heere herinnert ons: Leer uw naaste lief te hebben417 en leer
barmhartig te zijn.418
Wij moeten leren om elke broeder en zuster in Christus te zien als zijnde in
Christus. Dit geeft ons een fundament en basis voor gemeenschap. Wanneer
iemand niet in Christus is, zal er geen gemeenschap van de Heilige Geest
zijn en is er geen gemeenschappelijke liefde voor de dingen van God. Christus is de eenheid van de gemeente en wanneer ieder lid van het lichaam
kijkt naar het Hoofd waar ze allen mee verbonden zijn, vinden zij ook eenheid met anderen in het lichaam aan wie zij eveneens verbonden zijn.
Het is gevaarlijk om anderen te veroordelen, want God zal dat oordeel op
ons doen neerkomen in dezelfde mate.419 Het veroordelen van anderen
komt tot uiting in wat wij spreken, onze emoties, gedachten, harten en
in onze daden. En voor God maken ze ons tot een schijnheilige. Het is de
volwassenheid in Christus die maakt dat wij bidden voor degenen om wie
we bezorgd zijn en om niet over hun problemen te spreken met anderen.
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Romeinen 5:8
Lukas 18:10-14
Mattheüs 7:3
Mattheüs 5:43-44
Mattheüs 12:7, Mattheüs 23:23
Mattheüs 23:23

Een geestelijk volwassen, godvruchtige broeder in de Heere zei eens:
“Ik heb ontdekt dat ik met iedere persoon gemeenschap kan hebben die
mij ontmoet rond de persoon van Christus. Wanneer hij er niet op aandringt dat ik zijn manier van doop accepteer, kunnen wij van dezelfde
wonderlijke gemeenschap genieten. Ik heb geweldige gemeenschap met
sommige mensen die geloven dat je drie keer onder water moet gaan en
ik kan ook gemeenschap hebben met hen die besprenkelen. Ik ging uit de
Presbyteriaanse Kerk, maar ik kan gemeenschap met hen hebben wanneer wij samenkomen rond de persoon van Jezus Christus”.420
Liefde wenst een broeder nooit schade toe en verlangt om goed te zijn
voor anderen in het huisgezin van het geloof, ongeacht hoeveel zij gefaald lijken te hebben. Liefde bedekt een menigte van zonden.421 Ware
liefde zoekt ernaar om anderen hoger te achten en zelfs om voor anderen
te sterven.422 Deze liefde kan betoond worden wanneer wij met anderen
in kleine groepen samenkomen onder leiding van onze Heere.
Wij wensen ook niet Gods oordeel over mensen in deze tijd van genade. We
kunnen verloren mensen waarschuwen dat de toorn van God op hen rust,
maar wij zouden moeten handelen zoals onze Heere, Die mensen zocht om
te redden. Want onze Heere zei dat Hij niet kwam om de wereld te veroordelen, maar om de wereld te redden.423 Toen de discipelen de Heere vroegen
om vuur uit de hemel te zenden om een dorp te verwoesten, antwoordde
Hij met barmhartigheid en bestrafte de discipelen voor deze gedachte.424
Onze harten zouden gericht moeten zijn op het goede voor alle mensen425
en in het bijzonder voor onze broeders en zusters in de Heere.
De apostel Paulus zei wijselijk: “Oordeel daarom niets vóór de tijd, totdat
de Heere komt. Hij zal ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht
brengen, en de voornemens van het hart openbaar maken. En dan zal ieder van God lof ontvangen”.426
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Principe 26
Een juiste doctrine maar een verkeerde geest

Er is een Engelse uitdrukking zegt: “Je kunt zoveel gelijk hebben dat je het
verkeerd gaat doen”. Helaas waren er in de kerkgeschiedenis mensen die
het voor honderd procent goed hadden in hun doctrines, maar het in de
praktijk fout deden. Het doel van het christenleven is om God de Vader,
God de Zoon en God de Heilige Geest lief te hebben en te kennen. Het gevolg hiervan is dat wij het eeuwige leven ontvangen door de Zoon, wat
een heerlijke en persoonlijke relatie met de drie-enige God ten gevolge
heeft. In deze relatie hebben wij Hem lief, aanbidden en gehoorzamen
wij Hem en ervaren wij Zijn liefde en zorg voor ons.427
Geleerden en theologen kunnen over God schrijven en Hem toch niet kennen met het hart.428 Doctrines die van zulke mensen komen, zullen in veel
gevallen gelovigen leiden in academische studies over God, maar niet tot
de echte ontmoeting met Hem. Goede doctrines kunnen ons voorzien van
fundamentele principes die gebaseerd zijn op een correcte interpretatie
van Gods Woord, maar alleen de meest fundamentele doctrines zijn noodzakelijk in het verenigen van het Lichaam van Christus (de gemeente). Te
veel doctrines brengen verdeeldheid zonder dat ze van wezenlijk belang
zijn voor het geloof.429 Doctrines die geworteld zijn in termen, idealen en
uitleggingen, die door een mens zijn bedacht, kunnen een gelovige zelfs
wegleiden van de Heere Zelf. Goede doctrines zijn nuttig, maar het groeien in het volgen van de Heere Jezus is belangrijker.430 Hoewel er een Bijbels bevel is om het karakter van God en Zijn wegen te bestuderen, roept
God ons niet alleen op om theologen te zijn, maar om discipelen te zijn
die alles wat Jezus onderwees in praktijk brengen. “Nu kiezen christenen

Zefanja 3:17
Johannes 17:3, 1 Johannes 3:6
429
	Er was een gevaar in de vroege gemeente vanwege degenen die duistere dogmatische leringen onderzochten, maar die niet leefden in gehoorzaamheid aan de eenvoud van het geloof
in Jezus Christus en de leiding van Zijn Geest. (zie 1 Timotheüs 1:3-4, 1 Timotheüs 6:3-4).
430
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hun gemeente uit gebaseerd op bepaalde doctrines. Het hebben van de
juiste theologie is belangrijker geworden dan het hebben van de juiste
levensstijl, allemaal omdat een Bijbels model is afgeschaft”.431
Een herlezing van het Nieuwe Testament met dit in ons achterhoofd helpt
ons om duidelijk te zien dat het denken en de levensstijl van christenen
in veel landen is veranderd. De effecten van humanisme, secularisme,
materialisme en vermaak hebben doctrines van satan naar de gemeente
gebracht,432 wat resulteert in valse gemeenten die goddeloze voorgangers accepteren die in zonden leven en die nieuwe doctrines zoals het
welvaartsevangelie prediken. 433
Sommige gemeenten en denominaties misbruiken Gods wonderen om
geld te verkrijgen. Andere gemeenten, denominaties en veel bijbelscholen ontkennen dat de wonderen van God plaatsvonden en ze beweren dat
de kracht en de wonderen van God niet meer van toepassing zijn in deze
tijd. In sommige landen is het getuigen van Christus ernstig afgenomen
om geen inbreuk te maken op de godsdienstvrijheid van anderen of er
wordt zelfs helemaal gezwegen. Als dit van ons geldt, dan zijn we echt
de lauwe gemeente geworden waar Jezus over sprak. Hij zal ons uit Zijn
mond spuwen tenzij we ons bekeren.434 We moeten terugkeren naar de
principes en doctrines van de eerste gemeenten om die in de praktijk te
brengen435 en om God beter te leren kennen.
“De Farizeeën zaten in de stoel van Mozes, wat betekende dat ze naar bijbelscholen gingen en hun doctoraatdiploma hadden en veel nauwkeurige kennis hadden. Jezus zei zelfs tegen Zijn discipelen dat ze alles moesten doen wat de Farizeeën onderwezen en dus moet wat de Farizeeën
onderwezen goed zijn geweest. Maar zij gehoorzaamden niet aan alles
waarvan ze wisten dat het goed was”.436 Als we onze kennis niet met gehoorzaamheid combineren zal dat overal om ons heen geestelijke dood
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en onheil brengen. Redding betekent niet een doctrine kennen of alle nuances van de redding begrijpen. Redding is het ervaren van een Persoon:
de Heere Jezus Christus.437 Wanneer Paulus de apostel het Evangelie predikte, had hij geen specifieke lijst van doctrines, maar hij predikte Christus en presenteerde Hem aan de mensen.438 “Niet een doctrine, religie of
catechismus, maar een Persoon, een buitengewoon groot en waardevol
Persoon, deze meest vooraanstaande Christus”.439
“Als Christus alles voor u is, dan bent u christenen; en ik, ben bereid om u
de rechterhand van broederschap te geven. Het maakt mij niet uit welke
plaats van aanbidding u bijwoont, of bij welke kenmerkende naam u zich
noemt, wij zijn broeders; en daarom denk ik dat we elkaar lief moeten
hebben. Mijn vrienden, als u niet allen die de Heere Jezus Christus liefhebben, kunt omarmen, ongeacht tot welke denominatie zij behoren en hen
niet kunt beschouwen als uw broeders in de Heere, en als behorend bij de
universele gemeente, dan is uw hart niet groot genoeg om naar de hemel te gaan”.440 Moge dit de ervaring zijn van allen die beweren de juiste
doctrines te hebben: dat zijzelf Gods liefde, eenheid en alle aspecten van
Zijn karakter in overeenstemming met het Woord van God vertegenwoordigen. Het bewijs zal zijn dat we elkaar liefhebben.441 De wereld zal dan
weten dat we Zijn discipelen zijn.442
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Principe 27
De prioriteit van de liefde

De Heere is zeer duidelijk wat betreft de prioriteit en het belang dat Hij legt
op het liefhebben van elkaar. Dit is niet slechts een optie, maar een realiteit dat zichtbaar zal worden wanneer ware gelovigen samen zijn.443 Als
de liefde ontbreekt, zou er een alarmbel moeten gaan rinkelen dat er iets
mis is in het Lichaam van Christus.444 De wet van de liefde zegt: “Doe niets
uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander
voortreffelijker achten dan zichzelf”.445 Onze Heere gebood niet alleen om
elkaar lief te hebben, maar ook zei Hij dat het een vrucht zou zijn dat de
wereld zal laten zien dat God een gemeente op aarde heeft samengevoegd. Elke gelovige zou moeten overwegen om regelmatig 1 Korinthe 13
door te lezen om de juiste prioriteit te bewaren in de christelijke wandel.
De bewoording ‘elkaar’ komt meer dan 25 keer voor in het Nieuwe Testament. Hier zijn een aantal zinnen: was elkaars voeten,446 heb elkaar
lief,447 ga elkaar voor in eerbetoon,448wees eensgezind onder elkaar,449
laten wij dan niet langer elkaar beoordelen,450 aanvaard elkaar,451 wijs
elkaar terecht,452 groet elkaar,453 dien elkaar,454 verdraag elkaar,455 wees
medelevend naar elkaar,456 wees elkaar onderdanig,457 vergeef elkaar,458
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bemoedig elkaar,459 spreek geen kwaad over elkaar,460 heb gemeenschap
met elkaar.461 Deze teksten zijn niet slechts regels, maar waarheden die
de Heilige Geest in ons leven wil werken zodat wij meer worden zoals Jezus Christus. Deze nieuwtestamentische manier van wandelen in de liefde
vereist dat wij afhankelijk zijn van de genade van onze Heere. In een zelfgerichte samenleving moeten wij waakzaam zijn om niet verkeerd over
elkaar te denken en in het bijzonder met betrekking tot de huisgenoten
van het geloof.462
“Veroorzaak geen scheiding in de gemeente van Christus. Die innerlijke
onenigheid, dat de leden ophouden een wederzijdse liefde voor elkaar te
hebben, is de wortel van alle strijd en elke uitwendige scheiding”.463
De twee voornaamste geboden in de Bijbel die ons gegeven zijn door
onze Heere zijn gebaseerd op liefde: “Jezus antwoordde: U zult de Heere,
uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw
verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk,
is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.’”464
De Schrift zegt dat wanneer we niet liefhebben, we niets zijn: “Al zou ik
de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde
niet, dan zou ik klinkend koper of een schallend cimbaal zijn geworden.
En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten
en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen
zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets”.465
Onze Heere onderwees ons het principe om de minste van de broeders
lief te hebben door te zeggen: “Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij U als een
vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben U gekleed?
459
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Mattheüs 22:37-39
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Wanneer hebben wij U ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij U gekomen? En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u
dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat
voor Mij gedaan”.466
“Een ontnuchterende openbaring eigenlijk: op de dag van het oordeel zal
de Heere de schapen van de bokken scheiden, en dat niet op basis van
het aantal preken dat we hielden of het aantal zielen dat we tot Christus
konden bekeren of het aantal dingen dat we juist geprofeteerd hebben of
het aantal demonen dat we uitgeworpen hebben. Nee, in deze passage
wordt zichtbaar dat mensen worden aanvaard of veroordeeld gebaseerd
op de wijze waarop ze de ‘minste’ van de christenen behandelden (op de
meest praktische manieren) — want zoals mensen de minste van de christenen behandelen, zo behandelen ze Christus Zelf!”467
Laat het zo zijn dat wij het belang van deze liefde zullen zien in onze samenkomsten, en dat zelfs ten opzichte van de minste onder de gelovigen.
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Principe 28
Onderzoek jezelf en terechtwijzing in liefde

In deze eeuw van technologie is het gemakkelijk om, wanneer we gekwetst zijn, onze gevoelens te uiten op Facebook of andere social media.
Voor velen van ons kan hierdoor de vraag ´is het juist wat ik voel´ en de
barmhartigheid naar de achtergrond verschuiven. De Bijbel herinnert ons
eraan om eerst onszelf te onderzoeken. Oordelen, bekritiseren, het belasteren van iemands karakter, kwaadspreken en het spreken om een ander
naar beneden te halen is één van de gemakkelijkste dingen om te doen.
Helaas worden in het christendom van vandaag de dag zulke praktijken
vaak geaccepteerd. Het naar beneden halen van de ander is een hoofdbezigheid voor vele blogschrijvers of diegenen die op andere manieren op
het internet actief te zijn.
Het is zo gemakkelijk om in een paar minuten iets op de computer te typen,
terwijl het resultaat verwoestend kan zijn. Het bevuilen van het getuigenis
van een broeder die de Heere al vele jaren liefheeft kan in een paar minuten gebeuren wanneer de tong niet onder controle is.468 Dergelijke correctie en kritiek komt vaak voor met weinig of geen gebed en zonder dat
er gesproken wordt met de persoon zelf, terwijl het toch aan de buitenkant
lijkt alsof je heel heilig bent. Het gevolg echter van deze manier van terechtwijzing is de groei van een kritische geest en vaak gebroken relaties.
Natuurlijk zijn er enkele broeders die gevast en gebeden hebben, de
Heere gezocht hebben en een last vanuit Zijn hart hebben ontvangen. Er
zijn er die gesmeekt hebben met de desbetreffende persoon en samen
hebben gewerkt met broeders en zusters in het gebied waar die persoon
woont.469 Zij hebben als een laatste redmiddel voor deze kostbare broeder of zuster in de Heere, gekozen om een publieke waarschuwing te
plaatsen.470 Zulke waarschuwingen in liefde zijn nodig voor degenen die
468
469
470
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volharden in zonden.471 Het is ook Bijbels om soms de gemeente van God
te waarschuwen voor hen die duidelijk valse leraren zijn.472
Er moeten geen publieke waarschuwingen geplaatst worden op internet
of op andere social media totdat de Bijbelse manier van terechtwijzing
vervuld is. Geschillen in het Lichaam van Christus moeten als eerste binnen het huisgezin van God opgelost worden volgens de principes die uiteengezet zijn in de Bijbel, zoals in Mattheüs 18:
“Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs
hem terecht tussen u en hem alleen; als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Maar als hij niet naar u luistert, neem er dan nog een of
twee met u mee, opdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord
vaststaat. Als hij niet naar hen luistert, zeg het dan tegen de gemeente. En
als hij ook niet naar de gemeente luistert, laat hij dan voor u als de heiden
en de tollenaar zijn”.473
En in Lukas 17 staat: “Wees op uw hoede. Als nu uw broeder tegen u zondigt, bestraf hem. En als hij tot inkeer komt, vergeef hem”.474
In Galaten 6 staat: “Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen,
in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat
ook u niet in verzoeking komt”.475
Hier is een eenvoudig overzicht hoe je te werk kunt gaan:
Onderzoek jezelf. Welk bewijs van deze zonde is er in mijn eigen hart en
leven? Doe ik hetzelfde in mijn verborgen leven?
Wanneer de persoon leerstellingen verspreid heeft die verschillend zijn
van die van jou, ben je er dan zeker van dat jij in het geloof bent en dat je
het zelf bij het juiste eind hebt? Heb je advies gezocht bij meerdere ver471
472
473
474
475

1 Timotheüs 5:20, Efeze 5:11
Handelingen 20:29-31, Filippenzen 2:14-16
Lukas 17:3
Lukas 17:3
Galaten 6:1
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schillende dienende leiders? Is de balk in je eigen oog groter dan de splinter waar je over klaagt?
Heb je geprobeerd om het probleem op te lossen op basis van Bijbelse
principes?
De vermaning van Christus om op elkaar toe te zien en om elkaars lasten
te dragen in de geest van zachtmoedigheid en liefde zou de eerste plaats
moeten innemen in onze gedachten.476
Het doel moet het herstel van de overtreder zijn en niet om hem of haar
te verwoesten.
Het liefhebben van de zondaar, maar niet de zonde is het leidende principe. We moeten proberen om de persoon in vriendelijkheid en liefde te
herstellen. Dit geeft ons dan tijdens een terechtwijzing een waardig getuigenis van ons geloof aan de zondaar, de gemeente en de wereld.
Het is ook waar dat we zonden niet door de vingers kunnen zien zoals
velen doen in de gemeentes vandaag de dag. We willen geen problemen
maken en ook geen onenigheid of aanstoot. We zeggen: “We laten het
over aan de Heere”. Dit is verkeerd. De Schrift vertelt ons dat wij de taak
hebben om zonden te weerstaan in onze gemeentes of samenkomsten.
Eén verrotte appel bederft de hele mand. Satan en zijn demonen zijn actief in de gemeente om onenigheid, verzet, verdeeldheid en boosheid te
veroorzaken. Hij zoekt ernaar om kwaad te zaaien zodat wij elkaar zouden verslinden. Satan gaat naar plaatsen waar hij gelovige mensen kan
vinden om hen te verwoesten.
Wij moeten elkaar zeventig maal zeven maal vergeven, maar wij moeten
geen gemeenschap met zo’n persoon hebben, tenzij hij of zij zich bekeert
en zich omkeert. God zegt ons dat wanneer wij vergeven, Hij ook ons zal
vergeven. Wanneer wij niet vergeven, zal Hij ons ook niet vergeven.477
De overtreder moet opnieuw toegelaten worden tot de gemeenschap

476
477
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Galaten 6:1-3
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wanneer hij of zij zich bekeerd heeft, gevraagd heeft om vergeving en
herstel heeft gegeven waar mogelijk. Waarschuwingen in liefde en terechtwijzing in liefde, en zelfs tijdelijke verwijdering uit een gemeenschap zijn noodzakelijk voor hen die doorgaan in de zonden.
Mogen wij in elke terechtwijzing in het Lichaam van Christus het voorbeeld van Mozes volgen die zich ter aarde wierp voor de opstandige
Korach.478 Dit nederige, dienende leiderschap dat geen kwaad voor de
ander zoekt, maar juist vergeving en barmhartigheid, wordt goedgekeurd door God. God oordeelde Korach aan het eind nog steeds voor zijn
ongehoorzaamheid,479 maar Mozes gaf elke kans aan Korach om zich te
bekeren terwijl hij zichzelf vernederde voor hem. Mozes probeerde niet
zijn reputatie op te bouwen, maar volgde juist de Heere in nederigheid.
Wij moeten voorbereid zijn op zulke situaties die kunnen voorkomen
in onze samenkomsten onder leiding van Jezus Christus. Waar het licht
schijnt, zal de vijand actief zijn om te ontwrichten.
Moge God ons grote nederigheid en de liefde van Christus geven in het
terechtwijzen van onze broeder of zuster in de Heere.

478
479

Numeri 16:4
Numeri 16:27-33
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Principe 29
Rijk zijn in barmhartigheid

In veel van hun brieven, beginnen de apostelen met de prachtige zin: “Genade en barmhartigheid”.480 Aan het begin van het boek Judas lezen we:
“Mogen barmhartigheid en vrede en liefde voor u vermeerderd worden”.481
Vinden we het gemakkelijk om anderen barmhartigheid in overvloed te
wensen of veroordelen we snel? Iemand die anderen gemakkelijk beoordeelt, heeft het perspectief verloren op Gods barmhartigheid voor hem. Want
het is door Gods barmhartigheid dat we door het bloed van Jezus gered zijn.
In het boek Titus staat: “Niet op grond van de werken van rechtvaardigheid
die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege Zijn barmhartigheid”.482
Wanneer we meer en meer naar de problemen van een ander kijken en
minder naar die van onszelf, bevinden we ons op een gevaarlijke plaats
in onze wandel met de Heere. Onze Heere Jezus gaf onderwijs over barmhartigheid in de gelijkenis uit Mattheüs 18. Helaas eindigt het met de veroordeling van de slechte dienstknecht die geen barmhartigheid toonde,
maar juist anderen onderdrukte: “Had ook u geen medelijden moeten
hebben met uw medeslaaf, zoals ik ook medelijden met u had?”483 Vragen
wij van anderen wat wij zelf niet verwezenlijken?
Zoals Jezus tegen de Farizeeën zei, beschouwt God rechtvaardigheid,
barmhartigheid en trouw veel belangrijker dan het geven van tienden, offers en heilig leven voor de ogen van anderen. We hebben een openbaring
van de Geest nodig over hoe belangrijk en cruciaal barmhartigheid voor de
Heere is. Dan zullen we dit als een kostbaar geschenk zien om met anderen te delen: “Je hebt de belangrijke zaken van de wet, rechtvaardigheid,
barmhartigheid en trouw, nagelaten. Je zou de laatste dingen in de prak-

480
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tijk moeten brengen, zonder de eersten te verwaarlozen”.484 Wanneer we
zoeken om dichter bij God te zijn, moeten we Zijn wijsheid en de vrucht van
Zijn Geest begeren. Deze kenmerken zijn vol van barmhartigheid; ze zijn
ondergedompeld in barmhartigheid. Jezus onderwees ons dat wij onze
vijanden lief behoren te hebben.485 Door grote barmhartigheid te betonen,
zouden we ons best moeten doen om ervan verzekerd te zijn dat er geen
scheiding tussen anderen en ons ontstaat. Moge het ons getuigenis zijn dat
we vol van barmhartigheid zijn zoals God vol van barmhartigheid is.486
We zouden onszelf er constant aan moeten herinneren dat wij vergeving
ontvangen hebben en van daaruit grote barmhartigheid moeten betonen
aan alle andere gelovigen. Als we dat niet doen en we beginnen anderen
te veroordelen en te beschuldigen, zal de Heere toestaan dat wij op deze
aarde in de gevangenis van ons hart leven:
“Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem: Slechte slaaf, al die
schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had ook u
geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ik ook medelijden met u had? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers
over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was, betaald zou hebben”.487
“Spreek zó en handel zó als mensen die geoordeeld zullen worden door
de wet van de vrijheid. Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem
die geen barmhartigheid heeft bewezen. En de barmhartigheid triomfeert over het oordeel”.488
Moge God Zijn lichaam vullen met een krachtige eenheid wanneer we
zien op Christus, onze Opperherder terwijl we Zijn liefde, zorg en barmhartigheid naar anderen toe nastreven. Hoewel we radicaal en vurig kunnen zijn en de Bijbel beter kunnen kennen dan wie dan ook, laten we
onszelf niet misleiden maar ons christenleven bewijzen door onze daden:
door grote liefde en barmhartigheid te tonen aan alle zondaren en aan
het Lichaam van Christus (aan onze broeders en zusters).
484
485
486
487
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Principe 30
De volledige Schrift lezen

Voor veel christenen in landen waar geen vervolging is, wordt het hebben van een bijbel — de volledige Schrift489 — vaak niet gewaardeerd. We
realiseren ons niet dat de Bijbel onze grootste fysieke schat is in deze
wereld. In landen met vervolging huilen onze broeders en zusters over
het Woord van God en hebben zij vaak maar delen van het Nieuwe Testament of letterlijk stukjes papier met gekopieerde bijbelverzen erop.
Daartegenover is er voor sommigen in het Lichaam van Christus overvloedige toegang tot de volledige Bijbel in letterlijk honderden vertalingen.490 De toegang tot Gods heilig Woord is in vele talen en vele landen
enorm toegenomen door middel van computers (zowel op digitale apparaten als in audiovorm) en in boekvorm. Verbazingwekkend genoeg
hebben wij, vergeleken met de christenen in vervolgde landen, het
minste verlangen en de minste liefde om de Schrift te lezen. Als door
het bloed gekochte volgelingen van Jezus Christus is ons leven niet van
onszelf491 en daarom zouden wij het verlangen moeten hebben om dagelijks in Gods Woord te zijn. Ons verlangen naar de Schrift zou boven
alles in ons dagelijks leven moeten staan, zelfs boven onze eetlust.492
Eén reden voor het gebrek aan intense bijbelstudie is het feit dat we niet
geloven wat er staat geschreven in de Bijbel. Wanneer wij werkelijk de
schriften geloven en geloven dat het leven dat hierna komt er veel meer

Oude en Nieuwe Testament
	Sommige christenen zijn verdeeld over Bijbelvertalingen en geven de voorkeur aan de King
James Version of een andere specifieke vertaling. Hoewel er sommige meer letterlijke vertalingen van de Bijbel zijn, kunnen we nog steeds baat hebben bij vele verschillende versies en
zelfs parafrasen die helpen om de schriften in de moderne volkstaal te contextualiseren. We
moeten dit bij de Heere brengen en er geen punt van scheiding van maken en uiteen gaan
vanwege vertalingen. Wanneer we de een meer waarderen dan de ander, dan moeten we dat
eerst voor de Heere doen en andere broeders niet tot struikelen brengen door scheiding en
verwarring te brengen. Het is beter om gehoorzaam te zijn aan wat de vertaling zegt dan om
eenvoudigweg te zeggen dat de vertaling beter is. In dit geval kunnen we onszelf misleiden
door wel te lezen maar niet te gehoorzamen (zie Jakobus 1:22).
491
1 Korinthe 6:20
492
Mattheüs 4:4
489
490
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toe doet dan dit leven,493 dan zouden we veel ijveriger zijn om doordrenkt te zijn met hetgeen God van ons verlangt, zowel voor het heden
als voor de eeuwigheid.
De Bijbel zegt dat we niet alleen van brood kunnen leven, maar van elk
woord dat uit de mond van God komt.494 We hebben lichamelijk en geestelijk voedsel nodig. Als we de tijd tellen die het ons neemt om drie keer
per dag lichamelijk voedsel te eten en als we die tijd ook elke dag zouden
nemen om geestelijk voedsel tot ons te nemen — door het lezen van Gods
Woord — dan zouden we een persoonlijke herleving hebben.
Van al de manieren waarop de Bijbel gelezen kan worden, is één van de
meest nuttige manieren het onderzoekend lezen van de hele Schrift. Vers
voor vers, hoofdstuk voor hoofdstuk en boek voor boek. Naast dit kan het
chronologische lezen van de Schrift heel behulpzaam zijn om precies te
weten wanneer dingen plaatsvonden. Wanneer alle gelovigen in allerlei
gebieden zich toeleggen495 op het voortdurend en consistent in de context
lezen van het Woord van God, zal er een grote bekrachtiging komen in het
Lichaam van Christus.
Bid vóór het lezen van Gods Woord kort dat de Heilige Geest je verlicht
en je uitlegt wat je zult lezen. Lees de Schrift daarna langzaam en neem
de tijd om elk woord te laten bezinken. Dit langzame lezen en het vragen wat de Heilige Geest je wil leren, zal veel waarheid en begrip tot je
brengen en je helpen in je dagelijkse activiteiten. We moeten onze bijbel
daarvoor aandachtig en langzaam lezen.
We moeten niet zijn als degenen die een paar favoriete verzen nemen of
zelfs meerdere verzen om individuele standpunten of leerstellingen te
ondersteunen. We moeten het hele Woord van God volgen als onze standaard. We moeten niet proberen om alleen te graven in diepe geheimen
Kolossenzen 3:1-3
Mattheüs 4:4
495
	We suggereren gelovigen om te zijn als de christenen in Berea in het Woord van God en om
zich toe te leggen op een systematische methode van dagelijks Bijbellezen. Dit zal ook leiden
tot bijzondere vragen telkens wanneer een gemeente samenkomt, want iedereen zal dan
hetzelfde lezen gedurende de dag. Dit moet geen voorrang hebben op langzaam toegewijd
persoonlijk Bijbellezen.
493
494
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en verborgen dingen in het Woord van God, maar juist lezen en eenvoudig geloven496 wat er geschreven staat en toestaan dat het werkelijkheid
wordt in ons dagelijks leven.497
De Bijbel moet voortdurend gelezen worden, uit het hoofd geleerd worden en behandeld worden, omdat het belangrijker is dan goud en zilver.
We zouden de schriften hoger moeten achten dan ons dagelijkse voedsel.
Gods Woord zou onze vreugde en hoop moeten zijn. Mogen wij het voorbeeld volgen van onze dierbare broeders in ondergrondse gemeenten
waar ze de schriften vele uren per dag lezen.
Gelovigen kunnen een Bijbelleesrooster gebruiken om dagelijks een gedeelte uit de Bijbel te lezen, zodat de hele Schrift in context en volheid gelezen wordt. We geloven dat dit veel leerstellige fouten498 zal verdrijven
die door sommigen gevolgd worden en het ons allen in staat zal stellen
om meer bedreven te zijn in het Woord. Dat is namelijk een licht op ons
pad499 tijdens deze aardse pelgrimstocht.500

2 Korinthe 11:3
Handelingen 1:1
498
	Veel leerstellige fouten zijn gevormd door eenvoudigweg een waarheid te nemen en die uit
balans te brengen. Daarom kan een meer gebalanceerde manier van Bijbellezen helpen om
waarheden in de juiste volgorde en op de juiste plaats te brengen onder het beheer van God.
499
Psalm 119:105
500
1 Petrus 1:17
496
497
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Principe 31
Godvruchtige principes voor samenkomsten

Een van de verborgen juwelen van de gemeente is godvruchtige discipline. In moderne evangelische gemeenten is er een groot gebrek aan
onderwijs en bemoediging in de godvruchtige disciplines als vasten,
wachten op God, vroeg opstaan, hoofdbedekking, overwinnend gebed,
systematisch lezen van de Bijbel, het uit het hoofd leren van de Bijbel,
knielen tijdens gebed en vele andere godvruchtige gewoonten uit de
kerkgeschiedenis.
Velen van ons zijn onderwezen dat zulke dingen wettisch zijn en waar
mogelijk vermeden moeten worden. Toch werden deze disciplines in het
Nieuwe Testament onderwezen en gepraktiseerd door de eerste apostelen. Onze Heere Zelf onderwees en praktiseerde het vasten.501 De eerste
apostelen wachtten op God in Zijn aanwezigheid om Hem te dienen.502
Onze Heere stond eerder op dan de anderen om te bidden en Zijn Vader te
zoeken.503 De Bijbel moedigt vrouwen aan om hun hoofden te bedekken
tijdens gebed.504 Sommigen in de eerste gemeente hadden een bediening
van voorbede.505 De apostelen legden zich toe op de aandachtige bestudering van de Schrift.506 Het uit het hoofd leren van de Schrift was een principe
voor het volk van God in beide verbonden.507 De apostel Jakobus bad op zijn
knieën508 totdat ze versleten waren zoals die van kamelen.509 Er zijn talloze
andere voorbeelden van hen bij wie deze werken volgden op het geloof.
Mattheüs 6:16-18, Mattheüs 4:1-11
Handelingen 13:2, Jesaja 40:30-31
503
Markus 1:35, Markus 16:9
504
	Deze waarheid moet niet gezien worden als een gebondenheid, maar juist als een vrijheid en
een manier om de Heere te gehoorzamen als een zuster in Christus. Vrijwel alle denominaties,
bewegingen en christelijke bewegingen hielden dit gebruik in het gemeenteleven tot in de
laatste generatie. (zie 1 Korinthe 11:2-16)
505
1 Thessalonicenzen 3:10
506
Handelingen 6:4, 2 Timotheüs 2:15
507
Deuteronomium 11:18, Kolossenzen 3:16, Psalm 119:11
508
Efeze 3:14, Psalm 95:6
509
	De overlevering van de eerste gemeente beweert dat Jakobus ‘kamelenknieën’ werd genoemd vanwege de eelt op zijn knieën die veroorzaakt was doordat hij zo veel bad.
501
502
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Godvruchtige disciplines helpen ons niet alleen om geestelijk te groeien,
maar zijn ook een groot middel waardoor de Heere onze innerlijke mens
versterkt en het moedigt ons aan om afhankelijk te zijn van de Geest van
Christus. Voor ons is het veel belangrijker om in ons geestelijk leven gedisciplineerd te worden dan in ons fysieke leven. Velen zijn bereid om hun
slaap, tijd en geld te besteden voor hun baan of hobbies. Maar zij willen
geen moeite doen om discipline op te bouwen om in staat te zijn om te
groeien in hun geestelijke wandel met de Heere.
De drukte van onze levens510 en de huidige gemeentecultuur kunnen ons
beroven van de eenvoudige toewijding aan de Heere. Zoals een broeder eens zei: “Wanneer onze dienst voor de Heere ons zo druk maakt dat
we de Heere Zelf vergeten, is het tijd om alles te stoppen en om Hem te
zoeken.”511
Er zijn enkele disciplines die voor onze persoonlijke wandel met de Heere
zijn en enkele disciplines die voor de samenkomsten van het Lichaam van
Christus zijn. Er zijn duidelijke bijbelse richtlijnen voor gebruiken die de
eerste gemeente in praktijk bracht, dus daarin kunnen wij hen navolgen.
Hierdoor kunnen we met vrijmoedigheid 2000 jaar later als gemeente samenkomen, terwijl we nog steeds dezelfde eenvoudige disciplines beoefenen die de eerste gemeente ook beoefende.
Met dezelfde vreugde kunnen wij — in ons eigen persoonlijke geestelijke
leven — in dezelfde godvruchtige disciplines als die van de apostelen wandelen. Moge God ons een frisse blik en bemoediging geven om datgene te
doen wat in de Schrift geschreven staat en de wegen van de apostelen te
volgen in plaats van de eigentijdse ideeën van mensen.

510
511
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Lukas 9:41-42
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Principe 32
Godsvrucht door de daad van onderdanigheid

Een van de meest belangrijke gebieden van godsvrucht in het leven van een
gelovige is het gebied van onderdanigheid. Wanneer iemand niet onderdanig is, maar een rebellerende geest heeft, loopt hij veel gevaar om trots te
worden en te zondigen. In de Bijbel worden vele waarschuwingen gegeven tegen de staat van rebellie en gebrek aan onderdanigheid in het leven
van een gelovige. We moeten Gods soevereiniteit en regering over heel de
schepping, onze levens en de gemeente erkennen. We moeten ons verstand
onderwerpen aan het gezag van de Schrift zoals we ons in onze geest aan
God onderwerpen; Hij bezit ons nu. We moeten ons onderwerpen aan hen
wie God toegerust heeft met bedieningen en gaven in de gemeente om het
Lichaam van Christus te leiden.512 God heeft altijd en zal altijd herders onder
de Opperherder (Jezus Christus onze Heere) in de gemeente plaatsten om
de kudde van God te beschermen en om toezicht te houden.513
Wanneer wij niet onderdanig zijn en onszelf verhogen, komen wij op een
plaats waar we geregeerd worden door de duivel (satan).514 Hij was de
eerste die in opstand kwam tegen God. Zo zal hij ons beïnvloeden om in
opstand te komen tegen God en tegen al Gods afgevaardigde autoriteiten.
“Wanneer wij onderzoeken wat het betekent om de geest van onderdanigheid te hebben, is het noodzakelijk dat we onze menselijke redenaties
en onze culturele valkuilen loslaten, zodat we volledig kunnen aannemen
wat het Woord van God ons onderwijst. Helaas hebben wij deze opstandige natuur geërfd van Adam. Wees dus niet verrast wanneer het vecht
om levend te blijven. We zullen in deze strijd geholpen worden wanneer
we het licht van Gods Woord toestaan deze opstand te openbaren en we
er dan ook bewust voor kiezen te geloven wat de Schrift zegt in plaats van
wat ons vlees zegt.
512
513
514

Efeze 4:11-12
1 Petrus 5:1-4
Jesaja 14:12-15
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Bijbelse onderdanigheid aan gezag erkent dat God, mijn Schepper, het
hoogste gezag en alle macht heeft. Zoals klei in de hand van de pottenbakker, zou ik, Zijn schepping, de volledige controle van mijn leven over
moeten dragen aan Zijn wil. Dit bevat het onderwerpen en gehoorzamen
aan al het afgevaardigde, menselijke gezag, in de wetenschap dat wanneer ik dit doe, ik me eigenlijk onderwerp aan Gods gezag. Zo ook, wanneer ik in opstand kom tegen het afgevaardigde gezag,515 ik eigenlijk in
opstand kom tegen God Zelf.
Deze definitie identificeert wie God werkelijk is en wat onze plaats in Zijn
schepping is. Dit omvat absolute gehoorzaamheid aan Hem en het afgevaardigde gezag”.516
Jezus Zelf onderwierp Zich aan God de Vader.517 Daarom onderwierp Hij
zich aan elk ander gezag door de leiding van Gods Geest. Dit is een voorbeeld voor ons om na te volgen, want wanneer wij onjuist behandeld
worden omwille van het Koninkrijk van God, dan zijn we gezegend.518
Ware onderdanigheid is alleen mogelijk wanneer wij geleid worden door
de Geest van God. Velen lijken zich te onderwerpen, maar zijn in hun hart
te verbitterd en te boos om zich werkelijk aan het gezag te onderwerpen.
Godvruchtige onderdanigheid is daar waar het individu in staat is — door
Gods genade — onder goede en slechte omstandigheden, zich te onderwerpen en te gehoorzamen aan God. Een voorbeeld hiervan in het oude
verbond is wanneer David zich onderwerpt aan het leiderschap van Saul,
zelfs toen de Heere Zich onttrokken had van het leven van koning Saul.
Zelfs op momenten dat Saul probeerde David te doden door een speer
naar hem te werpen, zelfs onder deze omstandigheden onderwierp hij
zich nog steeds.519
	In sommige gevallen moeten we het gezag dat God verordend heeft weerstaan zodat we
kunnen gehoorzamen aan wat God geboden heeft. We moeten het gezag gehoorzamen tot
het punt dat het ons gebiedt om God, het hoogste gezag, ongehoorzaam te zijn. Er zijn enkele
andere voorbeelden van burgerlijke ongehoorzaamheid in de Bijbel (zie Exodus 1:17, Daniël
3:12). Dit vraagt om wijsheid voor de heiligen en de leiding van de Heilige Geest om te weten
wanneer je ongerechtigheid of mishandeling moet weerstaan of je er aan moet onderwerpen.
516
	K.P. Yohannan
517
Lukas 22:42, 1 Korinthe 15:27-28, Hebreeën 5:7-8
518
Mattheüs 5:11
519
1 Samuel 18:11
515
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In de brief aan Efeze wordt ons het bijbelse principe voor onderdanigheid duidelijk getoond: “Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere, want de man is het hoofd van de vrouw, zoals ook Christus Hoofd van de gemeente is; en Hij is de Behouder van
het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is,
zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te
zijn”.520
Terwijl mannen een onderdanige vrouw verlangen, moeten zij onderdanig zijn aan God en hun vrouwen op dezelfde manier behandelen als hoe
Jezus de gemeente behandelt. Jezus had de gemeente zo lief dat Hij Zijn
leven voor de gemeente aflegde en zo moet ook een man zijn leven afleggen voor zijn vrouw. Efeze zegt: “Mannen, heb uw eigen vrouw lief,
zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft
overgegeven”.521 Dit leidt tot een mooie eenheid waarin de vrouw geen
problemen heeft om onderdanig te zijn, omdat ze liefde en opofferingsgezindheid bij haar man ziet.
Onderdanigheid komt voor in ons dagelijks leven en is bovendien toepasselijk op politieke leiders en de politie. Onderwerp je aan de regering:
“Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem
gesteld zijn, want er is geen gezag dan van God, en de gezagsdragers die
er zijn, zijn door God ingesteld”.522 Waar het ons verboden wordt om te
geloven en het goede nieuws van het evangelie te delen, moeten we antwoorden zoals Petrus en Johannes deden: “Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen,
meer naar u te luisteren dan naar God. Want wij kunnen niet nalaten te
spreken over wat wij gezien en gehoord hebben”.523
De Bijbel leert ons ook om ons te onderwerpen aan elkaar. We hoeven
niet altijd gelijk te krijgen. We kunnen ons verootmoedigen om de vrede
te bewaren: “Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods”.524
520
521
522
523
524

Efeze 5:22-24
Efeze 5:25
Romeinen 13:1
Handelingen 4:19-20
Efeze 5:21
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In 1 Korinthe staat: “Dat u zich ook aan zulke mensen onderwerpt, en
aan ieder die meewerkt en zich inspant”.525 Zo zei ook de apostel Petrus:
“Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees elkaar
onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen
hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade”.526
In de brief aan de Hebreeën worden we hiertoe vermaand: “Gehoorzaam
uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen
omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met
vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut”.527
Het meest belangrijk is onderwerping aan God: “Hij echter geeft des te
meer genade. Daarom zegt de Schrift: God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade. Onderwerp u dan aan
God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten”.528 Als wij
ons niet onderwerpen en wij ons niet volledig overgeven aan God, kan er
geen overwinnend christenleven voor ons zijn. Door ons te onderwerpen
aan de Hemelse Vader en Hem te vragen de overwinning te brengen, is de
strijd gewonnen. Want Christus is de overwinnaar. “Maar God zij dank, Die
ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus”.529 Jezus heeft
ons niet alleen verlost van de straf van de zonde, maar Hij heeft ons ook
verlost van de kracht van de zonde.530
Mogen wij opnieuw de godvruchtige discipline van onderdanigheid leren
wanneer wij samenkomen onder leiding van Jezus Christus.

1 Korinthe 16:16
1 Petrus 5:5
527
	“Wees gehoorzaam aan hen die u leiden en onderwerp u aan hen, want zij waken over uw ziel
en geven daar rekenschap van dat zij dit met vreugde doen, zonder zuchten, want dat heeft
voor u geen nut”. Young’s Literal Translation. (Hebreeën 13:17).
528
Jakobus 4:6-7
529
1 Korinthe 15:57
530
Mattheüs 1:21, Romeinen 6:14
525
526
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Principe 33
De gehoorzaamheid van de geloofsdoop

In het christendom zijn de meningen sterk verdeeld over de leerstelling
van de doop. Toch is dit gebruik niet iets wat genegeerd mag worden,
want het is bijbels en moet zichtbaar zijn in het leven van de gemeente.
De doop is alleen bestemd voor gelovigen die “uit de duisternis geroepen
zijn tot Zijn wonderbaar licht”.531 Vele ware gelovigen werden martelaren
door te staan voor de waarheid van de geloofsdoop en die te verdedigen. Ze stonden op tegen de valse ideologie van de kinderdoop die jaren uitgevoerd werd door het systeem van de Katholieke Kerk. Zij die in
1500 bekend stonden als de anabaptisten, waren mensen die ‘herdoopt’
werden, waardoor ze overdopers genoemd werden. Velen betaalden een
hoge prijs doordat zij in vervolging martelaren werden gemaakt door de
verdrinkingsdood, de zogenaamde ‘derde doop’.
Vele getuigenissen in de kerkgeschiedenis bevestigen het feit dat wanneer een gelovige zijn geloof in de Heere Jezus Christus belijdt, dat ze dan
een verlangen hebben om de Heere te gehoorzamen in de waterdoop. Of
dit is door middel van volledige onderdompeling, besprenkeling of een
andere methode, het mag geen punt van scheiding zijn onder gelovigen.
Sommigen noemen de doop de eerste gehoorzaamheid, wat juist is omdat het één van de eerste opdrachten is voor een nieuwe gelovige. Sommigen zullen proberen om de doop onbelangrijk te maken, omdat het
maar een klein gebod is. Maar wij moeten de mentaliteit hebben dat zelfs
de kleinste geboden van God op de dag van het oordeel heel belangrijk
zullen zijn.
De Heere Jezus Christus Zelf illustreerde de waterdoop — als een volwassene — door gedoopt te worden door Johannes de doper in de rivier de
Jordaan. God de Vader werd behaagd en opende de hemel en sprak door
middel van een stem: “Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen
531

1 Petrus 2:9
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heb!”532 In het evangelie van Mattheüs wordt het ons opgedragen om ons
te laten dopen: “Hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en
van de Heilige Geest”.533 Ook in het evangelie van Markus: “Wie geloofd zal
hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal
hebben, zal verdoemd worden”.534 Door het boek Handelingen heen zien
we dat de gelovigen zich lieten dopen in navolging van Christus, waaronder ook de drieduizend die zich bekeerden op de pinksterdag.535
Wanneer wij gedoopt worden, verklaren we aan de wereld ons geloof in
Jezus Christus en dat wij met Hem gedoopt zijn in Zijn dood — dat de zonde
met ons gestorven is — en dat we opgestaan zijn in Jezus’ opstanding en
dat we ons met Christus bekleed hebben. We zijn gedoopt in de naam van
de Vader, Zoon en Heilige Geest.
Nadat we Christus aanvaard hebben is het niet nodig om eerst dooplessen
te volgen. “En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En
de kamerheer zei: Kijk, daar is water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En
hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En
hij liet de wagen stilhouden, en zij daalden beiden af in het water, zowel
Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem”.536
Mogen wij acht slaan op deze dingen en elk gebod in de Bijbel als belangrijk behandelen; belangrijker dan wat dan ook in dit aardse leven.

532
533
534
535
536
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Markus 1:11
Mattheüs 28:19
Markus 16:16
Handelingen 2:41
Handelingen 8:36-38

Principe 34
Christus’ Lichaam: een leger van evangelisten

Volgens de Chinese ondergrondse kerk is het getuigen, evangeliseren en
het maken van nieuwe discipelen de belangrijkste taak van de gemeente.
Hun roep om erop uit te gaan en nieuwe discipelen te maken wordt ondersteund met hun hele leven. In veel gevallen kunnen ze, wanneer ze
met de verkeerde persoon over Jezus spreken, in de gevangenis komen,
gemarteld worden of zelfs gedood worden. De taak van het delen van het
evangelie is een taak voor iedere christen, zelfs als wij onze levens daarvoor moeten geven als martelaar. Chinese christenen leren ons dat wanneer hun graankorrel (hun levens) de grond in gaat en sterft, dat het zich
dan zal vermenigvuldigen en ze meer vrucht zullen dragen.537 Met hun
bloed komt nieuwe groei.
Wanneer we beseffen dat de engelen in de hemel zich verheugen als één
zondaar zich bekeert,538 weten we dat Gods hart geraakt is en dat ook Hij
Zich verblijdt. Moderne christenen zeggen: nee, de eerste taak is om God
te aanbidden en lief te hebben. Het antwoord hierop is: laat Hem dan je
liefde en je aanbidding zien door jouw daden. Getuig en geef de Vader
vreugde. Er zijn veel verontschuldigingen: ik heb de gave niet om te getuigen, getuigen is voor voorgangers en zendelingen, ik wil mensen niet
overstuur maken, ik wil andere religies respecteren, ik ken de Bijbel niet
goed genoeg, wat zullen de mensen van mij denken en dergelijke. Het
zijn allemaal leugens van satan, de wereld en ons eigen zondige vlees.
We vertrouwen niet op God dat Hij ons zal helpen en bekrachtigen. Lees
eens de belofte in Handelingen 1 vers 8: “Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn,
zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van
de aarde”. Als je het gevoel hebt dat je niet kunt spreken, ben je dan bereid
om een evangelisatieflyer te geven?539
Johannes 12:24
Lukas 15:7
539
	Er zijn veel goede Bijbelse flyers die gratis verkregen kunnen worden of thuis geprint kunnen
537
538
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Stel je samenkomsten van gelovigen voor die regelmatig samenkomen en
die uitgerust zijn met evangelisatiemateriaal zodat ze die gedurende de
week uit kunnen delen aan mensen naar wie de Heilige Geest hen leidt. Dit
materiaal kan een grote hulp zijn voor zoekenden om de waarheid te kunnen vinden. Je kunt je contactgegevens toevoegen zodat ze later contact
met je op kunnen nemen. Als je ze uitnodigt voor een samenkomst, zullen
ze van Christus leren en discipelen worden door het getuigenis in de samenkomsten en door het werk van de Heilige Geest. We geloven dat er een radicale beweging van gelovigen noodzakelijk is, die zich volledig toewijdt
aan evangelisatie gedurende de werkweek, welke roeping ze ook hebben
of welk werk ze ook doen. Stel je een leger van gelovigen voor die voortdurend bezig is te getuigen van het evangelie naar de verloren wereld om
hen heen! Evangeliseren en het tot discipelen maken van de wereld is geen
keuzemogelijkheid, maar een gebod540 van de Heere Jezus Christus. Mensen zijn onwetend met betrekking tot de boodschap van het evangelie en
kennen noch de Bijbel, noch Christus. We moeten hen het evangelie en de
boodschap van de Bijbel door onze levens en onze woorden heen verkondigen, zodat de Heilige Geest mannen en vrouwen tot bekering kan leiden.541
Er komt een tijd dat we niet in staat zullen zijn om het evangelie zomaar
met onze buren te delen. We moeten nu actief zijn! Alleen de gelovigen die
waakzaam willen zijn voor God, zullen deze last op het hart gedrukt hebben. Velen laten geen tranen voor verloren zielen om hen heen, omdat zij
de Heilige Geest in hun levens bedroefd hebben. Als ons christendom geen
zelfverloochening kent, zullen we geleid worden door de begeerten van het
vlees en geen geestelijke last op ons hart gedrukt krijgen van de Heere. Een
van de redenen voor de buitengewone groei van de gemeente in China is dit
feit: alle gelovigen in de huisgemeenten worden gezien als evangelisten!
“Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij
horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken, als zij niet

540
541

115

worden. Wees in gebed voor welke strategie en welk materiaal de Heere wil dat je moet gebruiken
in je omgeving. We moeten op elke manier geleid worden door de Heilige Geest wanneer wij mensen bereiken met het goede nieuws.
Mattheüs 28:16-20
Romeinen 2:4

gezonden worden? Zoals geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van
hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen!”542 Moge
God vandaag een leger oprichten van uitdragers van dit goede nieuws!
We willen gemeenschappen van gelovigen aanmoedigen om geprinte
evangelisatieflyers beschikbaar te hebben voor de gelovigen, zodat zij ze
uit kunnen delen in hun plaatselijke omgeving.
In de Bijbel zien we Antiochië als een grote samenkomst van gelovigen
waarin veel profeten en leraren waren.543 Ook deze plaats was een uitzendbasis voor zendelingen waar de apostel Paulus en anderen uitgezonden werden544 en terug kwamen om uit te rusten, om opgebouwd en bemoedigd te worden. Op dezelfde manier kunnen we elke gemeente zien
als een uitzendbasis voor zendelingen om het evangelie te verspreiden
onder onze buren en de plaatselijke omgeving. Moge de Heere ons een
gebroken hart voor de verlorenen545 geven en een passie om het evangelie van onze Heere te verspreiden. Laten we ons realiseren dat elke christen een zendeling is!
De gemeente breidde nooit uit zonder offers te brengen. Het hebben van
een oogst betekent hard werken om te zaaien, te ploegen en te oogsten.
We moeten bereid zijn om een volgeling van de Heere te zijn en onze
zelfgerichte wegen verloochenen,546 zodat het evangelie doorgang kan
vinden. Als gevolg daarvan zullen we net als in de tijd van de apostelen
kunnen zeggen: “En het Woord van God verbreidde zich en nam toe”.547

542
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544
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Romeinen 10:14-15
Handelingen 15:35
Handelingen 13:4-12
Jeremia 8:20, Mattheüs 9:36-38
Lukas 9:23
Handelingen 12:24
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Principe 35
De maaltijd van de Heere: Christus’ dood

De maaltijd van de Heere is duidelijk een nieuwtestamentisch gebruik
welke door de eerste discipelen gehouden werd. De Bijbel zegt dat als we
de Heere gedenken, we Zijn dood verkondigen totdat Hij terug komt.548
Deze dood is belangrijk omdat Christus door zijn dood onze zonden op
Zich nam en ons bevrijdde van de toorn van God voor ons.549 Wat een geweldig goed nieuws om te vieren dat dit een volbracht werk is550 en we
niet hoeven te lijden onder de toorn van God vanwege onze zonden als
we in Jezus Christus zijn en wandelen in een leven van ware discipelschap
met Hem.551
De maaltijd van de Heere is niet zomaar een symbool, maar een zeer
belangrijke herinnering van het grote offer van Jezus die Zijn bloed
heeft vergoten voor de zonden van de mensheid. Als we op een onwaardige wijze deelnemen aan deze maaltijd van de Heere en we hebben geen eerbiedige vrees voor de Heere in onze dagelijkse wandel,
dan kunnen we Gods tuchtiging op onszelf en de gemeente verwachten.552 Deelnemen aan de maaltijd van de Heere doet ons beseffen dat
Jezus Christus het Hoofd is van de gemeente en dat Hij ons corrigeert en
voor ons zorgt.
Alle ware gelovigen zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de maaltijd
van de Heere. In 1 Korinthe worden we eraan herinnerd om onszelf te beproeven: “Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de
Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zó eten van het
brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en
548
549
550
551
552
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1 Korinthe 11:26
Efeze 2:3, 2 Korinthe 5:21
2 Korinthe 5:18
1 Thessalonicenzen 5:5-10, 1 Petrus 4:4
1 Korinthe 11:27

drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de
Heere niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken,
en velen zijn ontslapen. Want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden
wij niet geoordeeld worden”.553 De Heere wil dat we onszelf beproeven
en de zonden in ons leven belijden voordat we deelnemen aan Zijn maaltijd. “Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons
de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid”.554
Belijdenis omvat ook bekering en het afkeren van zulke zonden in de toekomst. Als je weent over je zonden zul je misschien niet willen deelnemen
aan de maaltijd van de Heere. Echter, de Heere houdt van jou en wil dat je
deelneemt aan Zijn maaltijd, mits je jouw zonden hebt beleden en jij om
reiniging hebt gevraagd.
De maaltijd van de Heere herinnert ons om het grote offer van de Heere te
visualiseren en te herinneren. Een oud apostolisch gebed luidt: “Voor ons
heeft u genadig geestelijk voedsel en drank gegeven555, en het eeuwige
leven door Uw dienaar”.556 Zo moeten we dankbaar en nederig zijn wanneer wij het brood breken. 557 Gemeenten kunnen zo vaak als de Geest hen
ertoe leidt558 de maaltijd van de Heere gebruiken en vieren. Vele groepen
doen dit iedere keer als zij elkaar ontmoeten zodat zij de tekenen in hun
midden hebben. Dit helpt om de samenkomst op de Heere Jezus Christus
gericht te houden.
De Heilige Geest is er op gericht om de persoon van Christus te verheerlijken en te verhogen559 en dit gebeurt door de bediening van de maaltijd
van de Heere: “Vanaf het begin was het Christus die gepredikt werd: de
persoon die in het volle zicht werd gehouden, en Degene door wie het
evangelie kwam. Het was ‘het Evangelie van God over Zijn Zoon.’560 De nadruk lag niet op wat mensen kunnen hebben, maar op Gods rechten en
de heerlijkheid van Christus. Dit lijkt tot spanning te leiden, maar laat het
553
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556
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1 Korinthe 11:27-31
1 Johannes 1:9
Johannes 6:53-59
Didache (80-140 n.Chr.)
Markus 14:22-25
Handelingen 20:7
Johannes 15:26
Romeinen 1:3
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duidelijk zijn dat de Heilige Geest — de Bewaarder van de eer van Christus
— het meest gericht is op dit punt en Zich alleen hieraan zal toewijden om
Christus in het volle zicht te houden”.561
De maaltijd van de Heere houdt ons ook altijd nederig want hierdoor blijkt
dat we grote zondaars zijn die redding nodig hebben. Een citaat uit een
geschrift van een groep gelovigen luidt: “Telkens wanneer de broeders
samenkomen, wordt de maaltijd van de Heere gevierd. Zo verkondigen
wij de dood van de Heere, en zo waarschuwen we iedereen te gedenken,
hoe Christus Zijn leven gaf voor ons, en Zijn bloed werd vergoten voor ons.
Op deze wijze moeten ook wij bereid zijn om ons lichaam en leven te geven ter wille van Christus, en ter wille van alle broeders”.562
De drinkbeker van dankzegging563 herinnert ons eraan om het goede
nieuws van de gekruisigde Redder564 te brengen aan verlorengaande zielen in de wereld om ons heen en in de nog onbereikte gebieden.

561
562
563
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Principe 36
Afhankelijk van de werking van de Heilige Geest

In het boek Handelingen werd de gemeente geboren, geleid, onderhouden
en groeide het door de krachtige werking van de Heilige Geest. Voor velen
is er een aarzeling om veel te spreken over het radicaal afhankelijk zijn van
de werking van de Heilige Geest. Vandaag de dag doet deze terminologie
oprechte Bijbelgelovende christenen denken aan excessen van het ergste
soort — of het nou het zelfzuchtige zoeken naar een ervaring is,565 een zalving om zelf van te genieten,566
of buiten-Bijbelse manifestaties die
het hart van God bedroeven. De duivel, onze vijand, maakt altijd iets wat
lijkt op het echte567 in een poging sommigen te misleiden568 en anderen af
te schrikken. Sommigen in charismatische kringen beweren dat de Chinese
Kerk dezelfde manifestaties ervaart, maar dat is niet waar. “De gaven van de
Heilige Geest worden algemeen geaccepteerd en gepraktiseerd in de ondergrondse huisgemeenten in China, maar bepaalde activiteiten zoals het
spreken in tongen en profeteren worden niet benadrukt. Wat het charismatische element in China zo uniek maakt, is dat het niet wanordelijk is”.569
De ondergrondse kerk in China vertrouwt erop en verwacht zelfs dat wanneer
het evangelie van de Heere Jezus Christus verklaard is dat er bevestiging zal
zijn door grote tekenen en wonderen.570 Deze afhankelijkheid van de Heilige
Geest om het evangelie te verspreiden, te sturen, te leiden en te bevestigen
is Bijbels en is nodig in de gemeente. Het was niet ongewoon dat er genezingen plaatsvonden in elk dorp waar pioniers van de huisgemeentebeweging
kwamen die vanwege vervolging over heel China verspreid waren. We moeten ons afvragen in ons eigen leven: hoeveel vertrouwen we op- en zijn we
werkelijk afhankelijk van de Heilige Geest op een dagelijkse basis.
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2 Timotheüs 3:4
Handelingen 8:18-19
2 Korinthe 11:15
Mattheüs 24:24
Broeder Zhu
Romeinen 15:19

“Ze zijn vurige christenen met een echte, levende wandel met de Heere
Jezus Christus. Er zijn geen echte denominaties in de ondergrondse kerk.
Er zijn geen Methodisten, Presbyteranen, Baptisten of wat dan ook. Ze zijn
slechts eenvoudige volgelingen van Christus. In de ondergrondse kerk
heeft bijna niemand een theologische opleiding. Hun afhankelijkheid is
van de Heilige Geest om hen te onderwijzen”.571
Zonder een sterke institutionele en hiërarchische structuur vertrouwen
sommige gemeenten voor honderd procent op de leiding van de Heilige
Geest. Net zoals de Heilige Geest aanwijzingen aan de eerste christenen gaf, ontvangen de gemeenten ook directe instructies van de Heilige
Geest.
Tijdens de Communistische Culturele Revolutie waren Bijbels schaars en
moeilijk te verkrijgen. Een gemeente bad en vroeg de Heere Jezus Christus
om hen Zijn Woord te geven. Er was een bejaarde vrouwelijke diakenesse
die tachtig jaar oud was. Ze had negentien dagen gevast (onthouding van
voedsel) en gebeden. Ze werd vervuld met de Heilige Geest en wilde in
het midden van de gemeente zitten. Iedereen wilde om haar heen zitten. Door de zalving van de Heilige Geest kon deze zuster luid en duidelijk
Bijbelverzen citeren, en iedereen schreef die woorden op in zijn boek. Elk
woord was het Woord van God in de tijd dat er maar een paar Bijbels in
China waren. God had een zuster gezalfd met een speciale charismatische
gave om bijbelverzen te citeren.
God heeft de Heilige Geest niet alleen als Vertrooster en Gids gegeven,
maar ook als een levensveranderende kracht. Welk werk er ook gedaan
wordt in het leven van mensen, zonder de Heilige Geest is het niet levensveranderend. In Zacharia is deze waarheid getoond, waar er staat
geschreven: “Daarop antwoordde Hij en zei tegen mij: Dit is het woord
van de HEERE tot Zerubbabel: Niet door kracht en niet door geweld, maar
door Mijn Geest, zegt de HEERE van de legermachten.’”572 Nu ontkennen
velen de levens-veranderende kracht van God en Zijn Heilige Geest:
“Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan
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verloochend”.573 De Heilige Geest geeft ons de kracht om te getuigen,
zoals in Handelingen 1:8, maar we moeten Hem er wel naar vragen en
ons aan Hem overgeven.
Broeder Enguan van het Lixin ondergrondse huisgemeentenetwerk geeft
het volgende getuigenis: “We waren één van de meest zwaarvervolgde
gemeenten in heel China. De politie doorzocht regelmatig ons gebied en
voerde geheime operaties uit. Elk jaar werden er meer dan honderd leiders
gearresteerd. Mensen in ons gebied waren niet lang tot geloof gekomen
voordat ze door de politie waren opgepakt. Je had een gelovige die zes jaar
gelovig was en die vijfenhalf jaar daarvan in de gevangenis had gezeten.
Het was niet ongewoon dat er christenen waren die babychristen waren
omdat ze nog maar één maand gered waren, voordat ze gemarteld werden
voor hun geloof. Dit was het leven in die dagen. Dat waren zware dagen”.574
Stel je voor dat wij bedreigd werden met gevangenisstraf en slagen voor
het verkondigen van het evangelie. Zouden wij het dan doen? Velen van
ons getuigen nu al nauwelijks. De eerste christenen baden na de bedreiging niet voor bescherming of voor veiligheid of dat God de mensen die hen
dreigden pijn zou doen en straffen. Dit is wat zij baden: “Nu dan, Heere, sla
acht op hun bedreigingen en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken, doordat U Uw hand uitstrekt tot genezing en er
tekenen en wonderen gebeuren door de Naam van Uw heilig Kind Jezus. En
toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeenwaren, bewogen.
En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord van
God met vrijmoedigheid”.575 God de Vader was verheugd door hun gebed en
beroerde het huis en gaf hen vrijmoedigheid. God en de kracht van Zijn Heilige Geest waren met hen. Geliefde broeder of zuster, wil jij dat ook? Vraag
de Vader, Hij wil jou Zijn Heilige Geest geven, maar dat vereist jouw volledige overgave. Bid zoals onze broeders en zusters in het boek Handelingen
deden. Bid zoals onze vervolgde zusters en broeders in China en waar dan
ook. God wil (door jou en mij) omwille van het evangelie, de tekenen en
wonderen zenden door de heilige Naam van Zijn Zoon Jezus.576
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Principe 37
Jezus Christus als Heer en Hoofd

De Chinese gelovigen tonen het evangelie van Jezus’ dood en opstanding
in al hun activiteiten. Uit een grote liefde voor deze Redder spreken zij
vaak van Hem met iedereen die ze ontmoeten. De eenvoud van de boodschap van het kruis van Christus577 heeft hen gegrepen en vervolging heeft
ervoor gezorgd dat dit de hoofdboodschap van de gemeente blijft. In elke
samenkomst van de ondergrondse kerk is aan Jezus Christus de plaats gegeven die Hem toekomt: Hij is het Hoofd578 en Hij wordt erkend in hun
midden.579
Veel mensen in China dragen het kruis van Jezus. Zij zien dit vers letterlijk:
“En wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aankomt, kan geen discipel van
Mij zijn”.580 En het vers: “Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand
achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.’”581
In China dragen broeders en zusters het kruis letterlijk, want velen zijn
gevangen genomen, geslagen, gemarteld en zelfs gedood. Zij zeggen:
“het kruis helpt ons om onze zonden te belijden en om rechtvaardig
voor God te staan dankzij Jezus”. Wanneer wij zulk lijden verdragen
geeft Hij ons Zijn kracht en Zijn aanwezigheid is met ons. Ons geloof
is alleen in Hem en Hij geeft ons kracht om te verdragen.582 Wij zijn het
zout en het licht van deze wereld.583 Hoe zullen mensen dat weten als
we het hen niet vertellen?584 Wij moeten gehoorzaam zijn aan Jezus’
geboden zodat Hij bij ons terug kan komen. Want de Bijbel zegt dat de
577
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hele wereld moet horen van Jezus´ redding en dan zal Jezus bij ons terugkomen.585 Velen van ons hebben vaak in de gevangenis gezeten. Wij
weten niet wat de volgende dag zal brengen. Wanneer wij gevangenschap, slagen, elektrische schokken en andere martelingen ondergaan,
voelen wij dat Jezus met ons is. Hij zal ons niet meer laten lijden dan
wij aankunnen.586 Wij ervaren hoe Jezus werd gekruisigd aan het kruis
om onze zonden te dragen en we begrijpen hoeveel de zonden gekost
hebben. Dat is waarom wij zoveel van Hem houden. Wij begrijpen wat
Hij voor ons deed om onze zonden te vergeven. Wij hebben medelijden
met onze martelaren. Wij zeggen, zoals Jezus aan het kruis zei: “Vader,
vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen”.587 Wij willen dat zij
ook over Jezus weten en wij proberen hen dat te vertellen. Wij zijn elke
dag bereid om te sterven. Daarom moeten we elke dag klaar zijn om
God te ontmoeten in de hemel.
Wij willen Jezus naar de wereld brengen, want Hij zal niet terugkeren
voordat de hele wereld het evangelie gehoord heeft. Elke christen weet
dat het zijn verantwoordelijkheid is om anderen het evangelie te verkondigen. We willen het evangelie naar iedereen in China brengen en dan
van daar naar Jeruzalem. De Heere zal voor altijd regeren wanneer Hij terugkomt. Ondertussen zal Hij ons, wanneer we een beetje moeten lijden,
kracht geven en onze tranen drogen. Het lijden is maar voor een korte
tijd.588 Wees alsjeblieft gehoorzaam en neem je kruis op en wandel naast
Jezus.
“Op een nacht was ik in West-China en de Geest van de Heere vervulde de
kamer. Iedereen viel met zijn gezicht op de grond en begon te huilen en
het uit te roepen naar de Heere. Tijdens deze samenkomsten kon ik twee
dagen en twee nachten niet slapen. Ik kon niet stoppen met bidden. De
Heilige Geest was zo sterk. Jonge mensen begonnen uit te roepen: ‘Ja,
Heere, ik ben bereid om te sterven in dit land voor U”.589 Zo heeft Jezus ons
geroepen om van Zijn evangelie te getuigen en daarvoor te lijden.
585
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In plaats van in luxe Bijbelscholen en seminarie-gebouwen komen deze
kostbare Chinese gelovigen soms samen in grotten: “Tijdens een recent
bezoek aan China werden ze voorgesteld aan onze ondergrondse seminarieschool en waren zelf getuigen van de hoge kosten van het volgen
van de Heere in China. Op een avond bezochten ze de geheime seminarieschool. Gekleed in donkere kleding renden ze stil over een veld en kropen
ongezien door de smalle opening in de grot, terwijl zij daar het echte offer
leerden kennen die deze studenten dagelijks brengen. Zes maanden per
jaar leven deze studenten in grotten, terwijl ze onregelmatig vertrekken
en dat alleen onder de beschermende dekking van de duisternis. Hun dag
begint om zes uur ‘s ochtends met gebed en het woord. Rond acht uur ‘s
ochtends ontvangen deze studenten hun eerste maaltijd van de dag, een
broodje gehakt. Gewoonlijk eten zij niet meer tot het avondeten, waarbij ze hetzelfde eten als het ontbijt. Hun intensieve onderwijs vindt plaats
tussen deze twee kleine maaltijden. Na een strikte dag leren, vallen ze in
slaap op een bed van hooi op de grond van de grot”.590
De drang om Jezus Christus met de wereld te delen is diep geworteld in de
harten van deze gelovigen, net als het geloven en het verkondigen van de
spoedige, letterlijke wederkomst van de Heere. We kunnen veel van het
voorbeeld leren om de boodschap eenvoudig te houden591 en om niet zo
gefocust te zijn op onze gemeenteprogramma’s, bedieningen en voorzieningen. Wanneer Jezus Christus opnieuw het centrum en Hoofd van de gemeente wordt, is de boodschap eenvoudig: de weg is vlak gemaakt en de
kracht gegeven592 door de Heilige Geest om de taak van het verspreiden
van het evangelie en het maken van discipelen te vervullen.593
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Principe 38
De geest van martelaarschap

De ondergrondse kerk in China is gedoopt in een vuur van intens heftige
vervolging. Dit heeft een theologie gecreëerd van ‘lijden met Christus’.594
Zij hebben zich gerealiseerd dat al het lijden er is vanwege Christus en
voor Christus.595 Het werd duidelijk tegen de apostel Paulus verteld dat
hij Jezus Christus direct vervolgde toen hij de gelovigen uit de eerste gemeente vervolgde.596 Er is in de gemeente in China een bereidwilligheid
om voor Christus te lijden en zij zien het als de normale prijs die betaald
moet worden. Het is aanvaard als de wil van God om te lijden als christen597 en zelfs om hevige vervolging te verwachten. Dit soort vervolging
creëert een vreugde598 en een gevoel van voorrecht dat zij waardig zijn
om zich te identificeren met hun kostbare Heere die hen gered heeft.599
Lijden en vervolging heeft geen wrok tegen China of zijn regering veroorzaakt, maar juist een diepere liefde voor alle Chinezen die zondaren
zijn die Gods grote liefde nodig hebben.600 In anderen landen hebben we
het echt nodig om deze les te leren en om te proberen te begrijpen dat
we onze vijanden moeten liefhebben zoals onze Heere ons dat onderwees.601 Wanneer de geest van de antichrist en grote vervolging tot ons
komt, moeten we dezelfde theologie van het martelaarschap602 leren die
deze jonge ondergrondse kerk zo goed heeft geleerd.
Een mooi voorbeeld van dit optimisme ten aanzien van heftige vervolging kun je lezen in één van de gezangen van de ondergrondse kerk: “In
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de donkere nacht zijn bloemen geuriger. In de donkere nacht zijn voetstappen meer nauwkeurig bepaald. Een reis in de duisternis is dicht bij
zijn einde. Herinner eraan om trouw te blijven aan God!”603 Zo’n donkere
nacht van vervolging is voor velen aanstaande. Mogen we opgewekt zijn
en opspringen van blijdschap604 zodat we het karakter van Gods Zoon naar
anderen kunnen reflecteren.
“De gemeente bloeit onder druk, dat was de geboorte van de eerste gemeente. Ze werden vervolgd in Jeruzalem en overal. In de Schrift (met name
in Handelingen), nadat ze gearresteerd en geslagen waren, gingen ze weg
en ze verblijdden zich omdat ze het waardig waren om te lijden voor de
Naam van Jezus. Ik denk dat het een groot voorrecht is, maar het is niet iets
wat je zoekt, want dat zou de verkeerde houding zijn”.605 De druk van de
vervolging omwille van de Naam van Christus en een onrechtvaardige haat
zal in de eindtijd tegen jou komen, simpelweg omdat jij Jezus Christus vereert en aanbidt. Zul je in staat zijn om in die dagen staande te blijven?
Het zal gemakkelijk zijn om de massa te volgen, de velen die zich zullen
afkeren van het geloof.606 Maar onze Heere verlangt dat wij door Zijn genade trouw blijven aan Zijn roeping en aan Zijn Naam. Hij zegt tegen de
gemeente in Filadelfia: “Ik ken uw werken. Zie, Ik heb voor uw ogen een
geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet
verloochend”.607 Ook in de stad Pergamus: “U houdt vast aan Mijn Naam, en
u hebt het geloof in Mij niet verloochend, zelfs niet in de dagen van Antipas, mijn trouwe getuige, die gedood werd bij u, waar de satan woont”.608
Moge God ons vinden als deze trouwe gemeenten die met blijdschap en
hoop veel voor het Koninkrijk van God verdroegen en geen compromissen
en lauwheid toestonden die hen zouden wegdrijven van het vrijmoedig
getuigen van de Heere.
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De grote afval wordt getoond in 2 Thessalonicenzen: “Laat niemand u op
enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is”.609 Moge God ons op die dag bewaren en ons toestaan om
trouw aan Jezus Christus te blijven en om bereid te zijn om alle verlies te
verdragen om Zijns Naams wil.610 Onze grote zekerheid in Christus is nooit
in gevaar zo lang we dagelijks in Hem blijven.
We kunnen aan Zijn voeten zitten wanneer Hij een tafel gereed maakt
voor de ogen van onze tegenstanders.611 De Goede Herder van de schapen
zal ons bewaren. Laten we dicht bij onze Meester blijven zodat geen van
deze dingen ons zal overweldigen. Deze woorden zouden ons kracht voor
onze zielen moeten geven voor deze komende dagen en een verlangen
om de wil van de Vader te doen.
In de eerste eeuw schreef de apostel Johannes: “Verwonder u niet, mijn
broeders, als de wereld u haat”.612
Nu, 2000 jaar later, laten we niet verrast zijn wanneer het hele wereldsysteem ons, die zich naar de Naam van Christus noemen, zal haten. Wees
moedig omwille Zijn getuigenis, want zeer snel zullen lijden en martelaarschap geen abstracte theologie meer zijn, maar een praktische realiteit. Mogen we van de Heere leren hoe we de tijd die komt kunnen verdragen. Zijn
“genade is genoeg,”613 Hij zal ons die dag staande doen houden tot Zijn eer.
En ook, moge God doorgaan om in ons een diepgaand respect voor de
martelaren te hebben die ons zijn voorgegaan614 en ons helpen te realiseren dat het christendom in onze dagen meer ernst nodig heeft — een martelaarsgeest dat het evangelie, tegen iedere prijs, zal verkondigen aan de
wereld rondom ons.
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Principe 39
God beantwoordt werkelijk onze gebeden

Voor velen in de gemeente wordt het bidden behandeld als het laatste
redmiddel. We gebruiken gebed om te vragen of God –in veel gevallen –
onze eigen vleselijke plannen wil vervullen. Met duizenden boeken die
geschreven zijn over gebed hebben toch velen van ons gebed nog niet de
hoogste prioriteit gegeven in het persoonlijke leven, noch in de gemeente.
De hele groei van de huisgemeentebeweging in China is gebaseerd op intensief, vurig gebed.615 Hele gemeenten roepen het onder tranen uit tot God
terwijl ze voorbede doen voor de verlorenen in hun land en voor hun vervolgers.616 Dit type hartstochtelijk gebed zal velen van ons schokken en storen,
maar de gemeente daar gelooft werkelijk dat God oprechte gebeden beantwoordt. Zoals de weduwe het uitriep naar de rechter,617 zo roept deze huisgemeentebeweging het dag en nacht uit tot God en God hoort hen. Als we
ons realiseerden dat God gebed werkelijk hoort, zouden we als gemeente
veel meer tijd besteden in gebed en voorbede. Volhardende voorbede in
veel ondergrondse ontmoetingen duren vaak drie tot vier uur per keer.
Er wordt gezegd dat meer dan tachtig procent van de gelovigen in de
ondergrondse kerk in China in de Heere Jezus Christus geloven omdat zij
wonderen en tekenen gezien of ervaren hebben. Hoe kun je anders een
atheïst overtuigen dat er één ware God is? “God heeft er bovendien mede
getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten, en
gaven van de Heilige Geest , overeenkomstig Zijn wil”.618
Een voorganger die uit Amerika terugkwam in China zei over zijn reis:
“Onze broeders in het Westen weten hoe ze moeten plannen, maar wij
weten hoe we moeten bidden”.
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Er is zo’n toewijding aan gebed dat velen in de ondergrondse kerk elke
ochtend om vijf uur opstaan om te aanbidden en te bidden voordat zij hun
dagelijks werk beginnen. Gebedsgroepen verzamelen zich op dit vroege
uur in de morgen en er is zelfs een gezang geschreven met de titel: ‘Vijf
uur ’s ochtends in China’. Enkele zinnen zijn: “Wanneer de dag aanbreekt
in China kun je mensen horen bidden. Zij verblijden zich in de liefde die de
hele wereld verenigd. Deze gebeden stijgen op boven de hoogste bergen
en smelten het ijs van de koudste harten”.619
Zou dit ons er niet toe aanzetten om veel tijd met onze hemelse Vader te
besteden, die ernaar verlangt om de gebeden van Zijn kinderen te horen?
“Ik heb de Heere lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden. Want
Hij neigt Zijn oor tot mij, daarom zal ik Hem al mijn dagen aanroepen”.620
De Heere zal ons roepen horen wanneer we Zijn aangezicht dagelijks zoeken en geloven dat wat we in de Naam van Zijn Zoon vragen, beantwoord
zal worden.621 Gebed moet het eerste zijn dat een plaatselijke gemeente
doet en niet het laatste. Gebed verklaart onze afhankelijkheid van de Heere in alles. We eindigen als armoedzaaiers wanneer we niet toetreden tot
alle rijkdommen van Christus Jezus door gebed.622
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Principe 40
Het Lichaam van Christus is de kerk

Vaak zijn wij in beslag genomen met het idee dat de kerk het gebouw
is waar we moeten aanbidden. Maar in de vroege gemeente en Bijbelse
verslaglegging noemt God de mensen de kerk.623
Eén van de grootste verlangens bij gemeentestichting in Noord-Amerika
is de bouw van een kerkgebouw. Dit is niet altijd hulpzaam. De ware werking van God is voor de groei niet afhankelijk van geld en materiele bronnen, maar juist van harten die gegrepen zijn door het evangelie van onze
Heere. Wanneer we ons focussen op bouwconstructies en kerkgebouwen,
kunnen we de mensen subtiel misleiden om daarop te vertrouwen624 in
plaats van op de levende Heere.625
Geen gebouwen, behalve het levende gebouw van het Lichaam van
Christus, is noodzakelijk in de ondergrondse Chinese kerk. Zij hebben
in de hele beweging bijna geen gebouwen, maar ze komen samen op
de velden, in grotten626 en in huizen. Wat het belangrijkste voor hen
is, zijn de broeders en zusters.627 Dit was het verlangen van de apostel
Paulus die de mensen als de gemeente zag en de kroon van zijn beloning.628 Dit was ook het verlangen van de eerste gemeente die het
priesterschap van alle gelovigen erkende629 waarbij elk deel van het
lichaam een taak of functie had. Zij geloofden niet dat het leiderschap
het hele Lichaam van Christus bestuurt, maar dat het leiderschap hen
juist dient en toerust.630
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Dit ondermijnt niet het grote nut van een gebouw dat gebruikt kan worden voor samenkomsten van de gelovigen. Sommige dienende leiders
van het ondergrondse huisgemeentenetwerk in China ontmoeten elkaar
in een schuur waarbij de dieren om hen heen lopen terwijl zij bidden en
van de Heere instructies ontvangen tot zegen van miljoenen gelovigen.
Samenkomen in een schuur of een oud, onbezet kerkgebouw is op zichzelf niet verkeerd. Hoewel de ondergrondse kerk in China niet zo vrij is als
in andere naties om samen te komen in verschillende soorten gebouwen,
groeit de gemeente toch nog steeds en wordt de gemeente ook steeds
overvloediger in het werk van de Heere. Laten we nooit de kerk zien als
het gebouw, maar alleen de mensen als Gods ware kerk, apart gezet in
Jezus Christus.
Bijbels zijn soms schaars in de ondergrondse kerk in China en het komt
veel voor dat gemeenschappen handgeschreven kopieën van verzen en
brieven hebben, net zoals in de dagen van de eerste gemeente. De Chinezen hebben hun Bijbels enorm lief en behandelen die als het meest
gekoesterde voorwerp dat zij hebben in de wereld. Sommigen van de
huidige dienende leiders in de ondergrondse kerk zouden vanaf het
begin al blijmoedig een hele dag reizen om alleen in staat te zijn een
Bijbel te lenen en te lezen. De meeste preken, vooral in het begin van de
beweging, werden gehouden van verzen die ze uit hun hoofd hadden
geleerd.631
“De Heilige Geest onderwijst de Chinese gemeente dat zij geen reservoirs
zijn die zelfzuchtig voor zich houden wat ze leren, maar dat zij duidelijke,
onbelemmerde kanalen zijn die naar andere mensen stromen. De gelovigen hebben een onvoorwaardelijke liefde zonder compromissen voor
elkaar.632 Ze hebben elkaar lief overeenkomstig Christus’ gebod.633 Onze
Chinese broeders zijn lopende bijbels, omdat zij er zo veel van uit hun
hoofd hebben geleerd. Wij moeten hetzelfde doen, want als in het Westen onze Bijbels geconfisqueerd zijn, hoe zullen we dan voorgaan wanneer we Gods Woord niet kunnen herinneren?”634
631
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De ondergrondse kerk in China heeft grote eerbied voor de Heere en Zijn
Woord. Een kort Chinees gezang635 dat hun nederige hart reflecteert, zich
realiserend dat zij zondaars waren die een Redder nodig hadden, zegt:
“Heere, hoe groot zijt Gij! U liet ons niet in de steek. Wij zijn stof. We zijn
niet beter dan wormen en motten, maar U had medelijden met ons. U bekommerde Zich om ons en koos ons”. Zulke woorden laten de nederige
houding zien waarmee wij tot Gods Woord zouden moeten komen om
leven, onderwijzing en waarheid te ontvangen.636
De ondergrondse kerk in China gaat te werk als een lichaam en het ene
lid verlangt niet om erkend te worden boven de anderen. Een gemeenteleider die met zeven anderen toeziet op vele miljoenen gelovigen, werd
eens gevraagd wat voor titels er voor hen werden gebruikt. Hij antwoordde door te zeggen: “Nee, zo denken wij niet. We zijn allemaal gewoon
broeders en zusters”. Alle gelovigen in dat huisgemeentenetwerk weten
wie de leiders zijn en respecteren hen, maar ze eisen niet om erkend te
worden door titels en andere verschillende verheven posities.
“De ondergrondse kerk in China is in principe een puur nieuwtestamentische gemeente. Niemand wordt doctor of voorganger genoemd, ze noemen elkaar broeder en zuster. Wat zij doen is gedefinieerd door hun functie of gave, niet door hun titel. De één is begiftigd als een leraar, dus hij
onderwijst. De ander is begiftigd met gastvrijheid, dus die dient naar zijn
vermogen. Hun gave maakt ruimte voor hen om te dienen. Zij voelen dat
titels scheiden. Voor hen is de gemeente een familiale eenheid: elk lid is
essentieel. De Chinezen zien de gemeente als een familie die functioneert
als het Lichaam van Christus”.637
Zij hebben werkelijk een vertrouwen in het Lichaam van Christus waar
Jezus Christus het Hoofd is boven iedereen en waar Hij alleen de Verheerlijkte is.
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Principe 41
De beweging ‘Back to Jerusalem’

“‘Je mag westwaarts gaan vanaf Gansu en het evangelie de hele weg
terug naar Jeruzalem prediken en zo ervoor zorgen dat het licht van het
evangelie de cirkel rond deze donkere wereld compleet maakt.’ Ik zei: ‘O
Heere, wie zijn wij dat we zo’n grote verantwoordelijkheid kunnen dragen?’ De Heere antwoordde: ‘Ik wil Mijn kracht zichtbaar maken door degenen die van zichzelf geen kracht hebben.’”638
En zo werd deze roeping rond 1920 gegeven aan een dierbare werker
in de ondergrondse kerk in China. De visie om het evangelie tot de “einden der aarde”639 te zien gaan, is vele jaren door de Heere levend gehouden in de ondergrondse huisgemeenten en begint nu in vervulling
te gaan met honderden werkers die er op uitgaan om het evangelie te
verspreiden. Wat de Heere aan veel van de huisgemeenteleiders liet
zien was dat het evangelie uitging vanuit het westen, noorden, zuiden en oosten van Jeruzalem. Dit vond plaats zodat heel Europa, het
zuiden van Afrika en uiteindelijk Amerika verzadigd werden met het
evangelie. Nu het evangelie China bereikt heeft, zal het doorgaan naar
het westen totdat het zijn loop rond de wereldbol eindigt, terug in Jeruzalem.
Het verlangen dat deze geliefde broeders hebben, is dat meer dan
100.000 zendelingen worden uitgezonden vanuit de ondergrondse huisgemeenten. Dit is niet het precieze aantal waar ze naar streven, want hun
doel is de totale verbreiding van het evangelie in de vele gesloten landen
tussen China en Jeruzalem, totdat de Heere Jezus Christus terugkomt. Het
verlangen dat zij dus hebben is deze missie niet te stoppen tot de wederkomst van de Heere.

638
639

135

Mark Ma
Handelingen 1:8

“Veel van onze zendelingen zullen gevangen genomen, gefolterd en gemarteld worden omwille van het evangelie, maar dit zal ons niet stoppen. De Chinese gemeente is bereid de prijs te betalen”.640 Deze kostbare
gelovigen geloven de Bijbelse waarheid die onze Heere ons onderwees:
“Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en
sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn
leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal
het behouden tot het eeuwige leven”.641 Zij geloven dat gevangenschap
en dood geen mislukking betekenen, maar succes omdat het evangelie
stap voor stap vooruitgaat door het getuigenis van Jezus Christus in deze
kostbare eindtijdmartelaren.
Zij bouwen geen kerkgebouwen of grote zendingshoofdkwartieren wanneer zij dit werk doen, maar zij volbrengen dit werk op een ondergrondse
wijze net zoals de Heere ook in China door hen heen werkt. Dit zorgt ervoor dat de samenkomsten van de gelovigen zich snel kunnen verspreiden waardoor ze flexibel zijn en al hun geld kunnen inzetten voor de verspreiding van het evangelie.
Laat dit krachtige voorbeeld de gemeente in Amerika en andere naties
prikkelen om brandend te zijn voor de verloren en onbereikte mensen in
de wereld. Laten wij ons realiseren dat alle christenen zendelingen zijn!
En laat het toch zo mogen zijn dat we zullen wandelen in de kracht van de
Geest als mensen die door Jezus uitgezonden zijn. Laten wij achter deze
Chinese broeders en zusters gaan staan in gebed en hen ondersteunen
voor dit werk voor de Heere. Moge de Heere deze beweging beschermen
voor mensenelijke methoden en mensgerichte werkwijzen, zodat het een
puur werk van de Heilige Geest zal zijn om de mensen te bereiken die gevallen zijn in de spirituele duisternis van het Mohammedanisme, Hindoeïsme en Boeddhisme.
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Principe 42
De ware opdracht van de gemeente

De laatste woorden van Jezus Christus tot Zijn eerste discipelen, waar Hij
de opdracht gaf om al de volken tot Zijn discipelen te maken, is ook de
opdracht van de gemeente in China geworden.642 Zelfs de onervaren bekeerlingen in de ondergrondse kerk krijgen ogenblikkelijk het verlangen
om iedereen van de grote Redder van China en van de wereld te vertellen.
[Iedere christen wordt aangemoedigd om dagelijks te getuigen.643] Daarom vertrouwen zij niet slechts op een paar zendelingen, maar de gehele
ondergrondse kerk van China is een levende zendingsbeweging die het
evangelie van de Heere verspreidt en discipelen maakt.
In veel landen, hebben we afgezonderde tijden om de noodzaak van zending en de verspreiding van het evangelie van Jezus Christus te promoten.
Maar hebben wij hetzelfde verlangen voor deze opdracht als de eerste
discipelen hadden? Laten we toch leren dat de gehele gemeente, dat betekent ieder van ons, een zendeling is, geroepen om dit evangelie onder
alle volken van de wereld te verspreiden en degene die tot geloof komen
te discipelen.644
De ondergrondse kerk in China is opgebloeid en gegroeid onder de
voortdurende leiding van de Heilige Geest van God. Dat God toch een
soortgelijke beweging over de gehele wereld, los van enige denominatie of kerkgenootschap zal opwekken. We bidden dat God toch iedereen zal doen groeien645 in het Lichaam van Christus om actief,646
verenigd647 en vrijmoedig in het evangelie van onze opgestane Heere
te zijn.

642
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In China is een grote drang om het goede nieuws met anderen te delen.
De gedachte is eenvoudigweg dat zij zo’n wonderlijk evangelie hebben
ontvangen, dus hoe zouden zij stil kunnen blijven en dit niet delen met
anderen? Je kunt de gelovigen bijna horen zeggen: “Schiet op! Schiet op!
Laten we dit goede nieuws met iedereen delen!” Het is daarom niet verrassend dat God in de harten van deze eenvoudige Chinese plattelands
boeren een verlangen heeft laten ontstaan om het evangelie te delen
in elk gesloten land ten westen van China. Veel jonge Chinese gelovigen
gaan eropuit zonder voorzieningen of geld, maar zij vertrouwen in alles
op de Heere en zo delen zij het evangelie met anderen.
We kunnen zoveel leren van deze drang om dit evangelie, dat ons gegeven is in Gods Zoon, te delen.
De Heilige Geest herinnert ons eraan om van de Chinese gemeente te leren
zodat een ieder persoonlijk zal gaan getuigen. Hier is een gemakkelijk begin:
Onderzoek wat in 1 Petrus staat: “Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en
wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt
van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied”.648
a)	Heilig betekent dat je jezelf afzondert voor de Heere, zodat Hij jou
kan gebruiken door Zijn Heilige Geest. Bid eenvoudig en zeg: “Heere,
ik wil gehoorzaam aan U zijn. Ik wil graag mijn getuigenis geven aan
een ieder die dat aan mij vraagt. Ik heb U en Uw Heilige Geest nodig
om het werk door mij heen te doen. Ik geef mijzelf aan U over. Helpt
U mij alstublieft!”
b) 	Schrijf je eigen getuigenis uit. We moeten ons namelijk voorbereiden. Hoe bereiden wij ons voor om een wedstrijd te lopen, waarbij
wij een miljoen euro kunnen winnen? Zijn we meteen snel genoeg?
Nee. Geven wij direct op? Nee. Gaan we oefenen? Ja. Wat gaan we
doen? Schrijf op maximaal een halve pagina wat Jezus voor jou betekent en hoe Hij je gered heeft. Leer dan je getuigenis uit je hoofd. Je
kunt om te oefenen aan wat christelijke vrienden vragen om naar je
getuigenis te luisteren.
648
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Hier is een lied dat beschrijft wat Jezus heeft gedaan.
“O, wat een prachtige, prachtige dag, een dag die ik nooit zal vergeten;
nadat ik in de duisternis van U afgedwaald was, heb ik Jezus mijn Redder
ontmoet. O, wat een tedere, medelijdende Vriend, Hij vervulde de nood
van mijn hart; schaduwen verdrijven en ik vertel dit met vreugde. Hij heeft
de duisternis van mij doen vlieden. De hemel kwam neer en de glorie
vulde mijn ziel, toen aan het kruis de Redder mij volkomen maakte, werden mijn zonden van mij afgewassen en mijn nacht veranderde in dag; de
hemel kwam neer en de glorie vulde mijn ziel!”649
Je kunt gelijksoortige gedachten gebruiken om jouw getuigenis op te
schrijven, of als je een getuigenis hebt waar je de details van herinnert
hoe Jezus je gered heeft, gebruik dan die woorden. Omdat dit een persoonlijke ervaring is, kan niemand daarover een discussie met je voeren.
c) 	De volgende stap is het uit het hoofd leren van een vers uit de Bijbel,
zoals: “Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij”.650 Probeer het vers dat
je geleerd hebt te gebruiken, wanneer er in een gesprek gelegenheid voor is.
d. 	Nu ben je klaar om verantwoording af te leggen,651 dat betekent een
antwoord geven aan iemand die naar jouw hoop vraagt, maar ga
daarbij niet in discussie.
e) 	Deel in liefde. Geef je getuigenis met nederigheid en respect naar de
persoon met wie je spreekt. Het is essentieel dat je die persoon liefhebt en dat je het niet laat overkomen alsof jij beter bent dan die ander. Wij waren allen zondaren, maar zijn gered door Zijn genade.652
Wat is jouw prijs? Allereerst, je bent aan het strijden voor een levende ziel
waar het Woord over zegt: “Want wat zal het een mens baten als hij heel
de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt?”653 De ziel heeft een grotere
649
650
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waarde dan al het goud, alle diamanten, al het olie en al het geld van
de wereld. Verder, alle engelen in de hemel verheugen zich wanneer een
zondaar tot God komt.654 Bovendien is er een kroon voor zielenwinnaars
klaargelegd in de hemel, dit zal een grote beloning zijn in de eeuwigheid.655 Bid alsjeblieft opnieuw nadat je jezelf voorbereid hebt en bedenk
vijf mensen die Jezus nog niet kennen. Vraag de Heilige Geest naar een
mogelijkheid om jouw getuigenis te geven aan één of meer van deze vijf
mensen. De Heilige Geest zal de weg bereiden.
Nadat je een getuigenis hebt gegeven, zal satan onmiddellijk komen en
vertellen dat je gefaald hebt. Hij wil je ontmoedigen, zodat je dit nooit
meer zult doen. We moeten begrijpen dat er goede grond of slechte grond
zal zijn.656 Begrijp alsjeblieft ook dat je misschien een zaadje aan het planten bent, of dat je een zaadje aan het water geven bent, of dat God je soms
zal toestaan om een ziel te oogsten.657 Mits je getuigt, heb je jouw taak
gedaan. Alleen de Heilige Geest kan iemands hart veranderen — jij niet.
De Heilige Geest zal wedergeboorte brengen — en niet jij. Wij zijn Gods
dienstknechten, wanneer we getuigen in liefde, met onze levens en onze
stem. Zou je niet gelijk beginnen, voordat de nacht over ons komt?658 Het
is Jezus’ gebod en Hij zegt tot jou en mij: “Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn
geboden in acht”.659 “En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen”.660
(Noot van de redactie: de opwekking in China zet zich voort. Veel ondergrondse gemeenten hebben nog steeds een overvloed aan bekeerlingen
en nieuwe christenen die erbij komen. De enorme beweging van Gods
Geest in de ondergrondse kerk in China is duidelijk aanwezig ondanks
de tegenstand. In het verleden gebeurde het bij grote opwekkingen dat
mensen de controle overnamen en de Heilige Geest uitblusten. Iets hiervan zien we terugkomen in de Chinese ondergrondse kerk. We moeten begrijpen dat de gemeente in China niet volmaakt is. Sommige leiders staan
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nu verdeeldheid toe binnen het netwerk van huisgemeenten. Aangezien
dit netwerk van God is, kunnen we wellicht veel leren van Gods manier
van werken onder deze gelovigen. Tevens geldt echter wel dat wanneer
mensen iets toevoegen aan dat wat God aan het doen is, er verdeeldheid
ontstaat. Laten we bidden dat God de grote opwekking in alle gebieden
van China voortzet en dat de Heilige Geest Zich niet zal terugtrekken ondanks onvolmaakte mensen.)
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Principe 43
De Noord Koreaanse leider: beeld van de antichrist

In Noord-Korea werd een groep christenen ontdekt. Ze hadden God en
Zijn Zoon Jezus aanbeden. Hun kinderen waren bij hen. Degenen die
hen gevangen hadden genomen, zeiden tegen de volwassenen: “Als jullie niet onze geliefde leider erkennen als god en als jullie Christus niet
verloochenen, zullen jullie kinderen opgehangen worden”. Eén van de
kinderen keek naar haar moeder. Wat zou ze doen? Eerder die morgen
waren achtentwintig andere christenen gebonden en voor een schreeuwende menigte Noord-Koreanen gezet. De bewakers maakten het duidelijk: “Als jullie Christus niet verloochenen, zullen jullie sterven”. De
moeder dacht aan haar kind, maar ze kon haar Heere niet verloochenen.
De andere christenen maakten stil dezelfde beslissing. Hun God was
echt. De Noord-Koreaanse bewakers riepen opnieuw: “Verloochen jullie
Christus of we hangen jullie kinderen op”. De kinderen keken naar hun
ouders. De ouders hielden van hun kinderen, maar ze wisten dat er een
eeuwige hemel voor hen was.661 Ze konden hun Heere niet verloochenen. Eén moeder boog zich naar haar kind en fluisterde met vertrouwen
en vrede: “Vandaag, mijn liefste, zal ik je in de hemel weer ontmoeten”.
Al de kinderen werden opgehangen. De volwassenen die nog gebonden
waren, moesten op het trottoir gaan liggen. Er werd een grote stoomwals
gebracht die gebruikt werd om de weg glad te maken. Hen werd een laatste
kans gegeven. De bewakers vertelden hen: “Als jullie Christus opgeven, zullen jullie in leven blijven. Als jullie Hem niet opgeven, zullen jullie sterven”.
De christenen dachten aan hun kinderen in de hemel en begonnen zacht te
zingen. Toen de stoomwals over hen heen begon te rollen, hen verpletterend tot de dood, zongen ze: “Meer liefde, O Christus, tot U, meer liefde tot
U”. Christenen in Noord-Korea leven onder onvoorstelbare verschrikkingen en tirannie. Aanbidding in het openbaar of betrapt worden wanneer
het in het geheim gebeurt, brengt stelselmatige marteling, gevangenne661
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ming en soms de dood. Een Bijbel dragen of met anderen over Jezus Christus spreken, kan een wrede dood betekenen. Als een Noord-Koreaanse
christen gelooft, beïnvloedt hij drie generaties van zijn familie inclusief
de kinderen. De ouders, echtgenoten, ooms, tantes en kinderen moeten
allemaal lijden en zullen worden opgesloten in vernietigingskampen. Het
maakt niet uit of ze gelovig zijn of niet.
Noord-Koreaanse christenen worden niet ‘op een gewone manier’ gedood voor hun geloof in Christus. Ze worden vernietigd met bouwmachines en andere middelen. In de vernietigingskampen worden sommige
christenen vermoord door het testen van biologische wapens, of door
verhongering, of ze werken zich dood, of ze worden neergeschoten of
geëlektrocuteerd. Anderen worden neergeschoten voor de ogen van
kinderen. Dit zijn misdaden tegen de mensheid die ons doen herinneren
aan Auschwitz, waarvan de wereld zei: “Nooit meer!” Slechts enkele jaren later worden zulke gruwelijkheden bedreven tegen Noord-Koreaanse
christenen terwijl de wereld erbij staat te kijken.
Sinds de jaren vijftig zijn de leden van de Kim-familie de dictatoriale leiders
van Noord-Korea geweest. Zij regeren over de natie als godkoningen. Hun
bewind is absoluut, ze zijn gesloten en regeren met onvoorstelbare brutaliteit en tirannie. Kim Il-Sung, die de eerste leider van de familie was, stierf
in 1994. Hij werd tot god gemaakt en werd vergoddelijkt, gebalsemd en
wordt aanbeden als een blijvende god. Zijn bewind werd opgevolgd door
de zoon van de god Kim Jong Il die stierf in 2011. Hij werd opgevolgd door
Kim Jong Un, de kleinzoon van de god. Kim Jong Un is de huidige leider.
Hij houdt toezicht op een natie van ongeveer 25 miljoen mensen met het
op vier na grootste leger in de wereld bestaande uit 1,1 miljoen soldaten. Buitenlands nieuws is niet toegestaan. TV en de krant worden door de
staat gecontroleerd. Er is geen internet en er zijn geen mobiele telefoons
voor het volk. De staatsreligie, genaamd Juche, verklaart Kim Il-Sung, de
eerste leider, als god. De overheid beweert dat de tweede leider ook goddelijke eigenschappen heeft. Gezegd wordt dat Kim Jong Il is geboren op
de berg Paektu, een heilige berg op de grens met China. Zijn geboorte zou
zijn aangekondigd door vogels, een dubbele regenboog en de geboorte
van een nieuwe ster. De feiten zijn anders.
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Volgens artikel 1, paragraaf 1 van de Noord-Koreaanse grondwet, zijn alle
Noord-Koreanen verplicht om Kim Il-Sung te aanbidden met heel hun hart
en kracht, zelfs na zijn dood. Zij moeten de afbeeldingen en standbeelden
van Kim Il-Sung aanbidden. Een Noord-Koreaanse getuige zei eens: “We
moesten de afbeeldingen van Kim Il-Sung in ons huis hangen. Het vertonen van de portretten van de familie van Kim Il-Sung is verplicht voor elk
huishouden. De portretten moesten op de beste muur van elk huis gehangen worden en er mocht niets anders onder de portretten gehangen worden. De afbeeldingen geven aan dat Kim Il-Sung god is. We hangen de
afbeeldingen op om ons eraan te herinneren dat we van hem afhankelijk
zijn”. Alleen Kim Il-Sung is god in Noord-Korea.
Alle burgers van Noord-Korea zijn verplicht hun god en hun huidige leider te
aanbidden. Burgers zijn verplicht om regelmatig de zelfkritiek bijeenkomsten bij te wonen, wat inhoudt dat ze lofliederen zingen voor Kim Il-Sung
uit een 600-liederen-bundel, dat ze lezen uit de geschriften van Kim Il-Sung
(inclusief zijn Tien Principes die doen denken aan de Tien Geboden) en dat ze
emotionele geloofsbelijdenissen doen aan het leiderschap van Kim Il-Sung.
Iedereen is vanaf de geboorte getraind om de geliefde leider te vereren
en hem lief te hebben als god. De indoctrinatie begint op de kleuterschool
en vereist totale onderwerping en trouw aan een goddelijk opperwezen:
de geliefde leider. Een vluchteling zei eens: “We moesten hem aanbidden. Christenen brengen dank aan hun God. Wij moesten dank brengen
aan onze god Kim Jong Il”.
Het geloven in de christelijke God is een daad van spionage. Elke openlijke
verering van de ware God, inclusief bijbellezen, het verspreiden van christelijke lectuur en getuigen, wordt gevolgd door gruwelijke executies en
vernietigingskampen. Waar één christen wordt gevonden, zullen drie generaties uitgeschakeld worden door vernietigingskampen en executies.
Noord-Koreaanse christenen dragen het meeste lijden in de wereld.
Kim Il-Sung en Kim Jong Il zijn voorbeelden van een toekomstige wereldleider die zichzelf ook als god zal verklaren.662 De Schrift zegt over de komende antichrist:
662
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“Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet,
tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de
zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als
God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet”.663
De antichrist zal zichzelf god verklaren en de christenen vervolgen:
“En het opende zijn mond om God te lasteren, om Zijn Naam te lasteren en
Zijn tent en hen die in de hemel wonen. En het beest werd macht gegeven
om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem
werd macht gegeven over elke stam, taal en volk”.664
“En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun
gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest en zijn beeld niet
hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun
voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang”.665
In Openbaring 20:4 worden wij eraan herinnerd dat wereldwijd christenen onthoofd zullen worden voor hun getuigenis en geloof wanneer ze
de antichrist niet aanbidden. Dit zal in de toekomst christenen aangaan
die in die tijd op aarde zijn. Voor onze broeders en zusters in Noord-Korea
is — vanwege hun getuigenis — vervolging en dood de realiteit van de dag.
De vraag die wij ons moeten stellen is deze: “Zouden wij opkomen
voor Jezus wanneer voor ons die tijd komt of zouden wij ons geloof
verloochenen?”666 Als wij zeggen dat we op zullen komen voor Jezus, dan
is de vraag waarom wij dan vandaag in onze landen niet getuigen, terwijl
er hier geen vervolging is?
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Principe 44
De prijs om deel te zijn van de gemeente

Een getuige uit het Noord-Koreaanse leger, die later christen werd, rapporteerde het volgende: “Het team werd er opuit gestuurd om een snelweg
te verbreden. Toen ze een leegstaand huis vernielden, vonden ze een bijbel en een notitieboekje met 25 namen (één geïdentificeerd als voorganger, twee als voorgangersassistenten, twee als oudsten en twintig andere
namen), kennelijk van deelnemers van een christengroep. De militaire
politie-eenheid onderzocht het en pakte de 25 personen zonder formeel
arrestatiebevel op. De 25 werden naar het wegbouwterrein gebracht. Er
verzamelden zich vier rijen van toeschouwers. De vijf leiders werden aan
handen en voeten gebonden en moesten voor een stoomwals liggen die
op het bouwterrein gebruikt werd om de rijweg vlak te maken. De andere
twintig christenen werden aan de kant gehouden om toe te kijken. Tegen
de veroordeelden werd gezegd: ‘Als je jouw geloof in de steek laat en alleen Kim Il Sung en Kim Jong Il dient, zul je niet gedood worden.’ Niet één
van de vijf sprak een woord. De stoomwals begon over de vijf leiders te
rollen. Sommigen van de naaste christenen die bijeengekomen waren om
de executie te zien huilden, schreeuwden het uit of vielen flauw op het
moment dat de broeders onder de stoomwals werden verpletterd”.
Waarom moest dit gebeuren vragen we ons af? Het bloed van de martelaren doordrenkte de grond. De soldaat die getuige was van de executie kon
het niet begrijpen. Later werd hij ook een volgeling van Jezus vanwege het
getuigenis van deze 25 christenen. Ieder persoon is gemaakt naar het beeld
van God. De ziel van iedere persoon heeft een grotere waarde dan al het
goud, zilver, de diamanten en het olie in deze wereld. Want wat baat het
een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Jezus legde Zijn leven af voor al de zondaren in deze wereld. Moeten wij ons leven
dan niet afleggen, zodat anderen het eeuwige leven zouden ontvangen?
De soldaten namen de andere twintig gevangenen mee naar Noord-Koreaanse gevangeniskampen, of beter gezegd vernietigingskampen. Van147

wege de ‘drie-generaties-regel’ is het zeker dat hun ouders, ooms, tantes en
kinderen ook opgezocht en opgesloten zijn. Over het algemeen zullen deze
familieleden naar vernietigingskampen gestuurd worden, ongeacht of het
gelovigen zijn of niet. Het gemiddelde vonnis voor een gevangenenvernietigingskamp is vijftien jaar. De gemiddelde tijd dat een persoon overleeft in
een vernietigingskamp is vijf jaar. Een gevangene beschreef haar ervaring:
“Ik wil dat de wereld weet van de wreedheid waarmee wij geconfronteerd zijn in de Noord-Koreaanse gevangenenkampen. Ik werd gedwongen om naar het Yodok gevangenenkamp te gaan. Ik bracht daar negen
lange jaren door. Ze behandelden ons slechter dan dieren. Zelfs dieren
hadden een beter leven dan wij hadden. De dingen die mij zo verdrietig
maakten — en toch ook zo woedend — was het feit dat zij ook mijn ouders
en kinderen in het Yodok gevangenenkamp zetten. Alleen omdat ik een
christen was, werden mijn vader, moeder en de hele familie gevangengezet. Het deed mij zo veel pijn dat ze mijn kinderen als dieren behandelden. Wat ze deden maakte mij zo boos. Ik wil dat de hele wereld weet wat
zij deden”. Ze zei dat zij en haar familieleden gedwongen werden om zowel dag als nacht deel te nemen aan het zware werk. Voor haar vader was
het meer dan hij lichamelijk kon verdragen. “Eerst verloor ik mijn vader in
het Yodok gevangenenkamp,” zei ze. “Ik moest zijn lichaam in een stromat
wikkelen omdat er geen doodskist was. Niet lang daarna stierf ook mijn
moeder aan ernstige honger. Ze was volledig uitgehongerd. Toen ik ook
mijn kinderen verloor, was mijn hart gebroken en ik voelde me verdrietig
en ellendig. Het deed me zo veel pijn. Ik zal het zien van zo veel dode,
verhongerde lichamen, opgestapeld rond de velden en bergen van Yodok
nooit vergeten. Ik wil het de hele wereld vertellen”.
Een andere getuige zei: “We waren in voortdurende angst. Zelfs de minste schending bracht een verkleining van ons portie voedsel. Het voortdurend honger hebben was de ergste tragedie. Hier at ik mijn eerste muis.
Ontsnappingspogingen worden gestraft met de dood. Het verzaken van
je werk betekende executie door het executiepeloton. Diefstal of het
wegnemen van voedsel betekende ook executie door het executiepeloton. Ongehoorzaamheid wordt bestraft met de dood. Weglopen wordt
gestraft met de dood en het niet rapporteren van anderen die probeerden
te ontsnappen, betekent ook de doodstraf”.
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Een overlevende vertelde: “Een grootmoeder, oom en zusje werden naar
een vernietigingskamp gebracht als deel van de zuivering van de drie generaties. Iedereen was krachteloos, zwak, droeg dunne vodden en was zo
mager dat je botten en ribben kon zien en iedereen huiverde van de kou.
Zonder voedsel begonnen ze langzaam te sterven”.
“Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen
in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden”.667 De gift om te lijden
is een voorrecht. God zal ieder van hen een martelaarskroon geven, die
de kroon van het leven genoemd wordt, welke een eeuwige beloning is:
“Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen
van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de
kroon van het leven geven”.668
“En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord
van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood”.669
De roep van het evangelie is voor iedereen vrij om aan te nemen en te geloven.670 Jezus Christus zei dat we vrij mogen komen tot Zijn boodschap van
redding. Toch heeft het vereenzelvigen met Jezus Christus en Zijn volgelingen een prijs.671 Dit is geen boodschap die gepredikt of begrepen wordt in
naties waar geen directe vervolging is. De eerste gemeente in Handelingen
bloeide enorm door de Heilige Geest waardoor zij vele zielen binnenhaalde
(zelfs drieduizend op de eerste dag dat de gemeente er was).672 Verderop in
die passage staat: “En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden,
aan de gemeente toe”.673 Toch zien we dat te midden van de opwekking,
wanneer ze elkaar openlijk in de zuilengang van Salomo674 ontmoeten: “En
van de anderen durfde niemand zich daar bij hen aan te sluiten, maar het
667
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volk had grote achting voor hen”.675 Of het door iedereen begrepen werd of
niet, er was een gevoel dat het aansluiten bij deze groep vervolging, verdrukking of zelfs de dood zou betekenen, omdat deze groep in opstand
kwam tegen het religieuze systeem van die tijd.
Jezus Christus Zelf was meer geïnteresseerd in discipelen dan in bekeerlingen.676 Wanneer grote menigten zich vergaderden, deed Hij de scherpste
uitspraken, waardoor de meeste mensen het zouden opgeven Hem te volgen.677 De apostel Paulus zei tegen Timotheüs, die een jonge apostel was in
vele gemeenten: “En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus,
zullen vervolgd worden”.678 Daarom moeten we in onze samenkomsten als
doel hebben discipelschap aan te moedigen dat spreekt over de prijs van het
volgen van Christus.679 “Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen
en Mij volgen.’”680 Het zal ons veel kosten om Jezus op deze wijze te volgen.
Een getuigenis van een gelovige uit de ondergrondse kerk in “Velen in het
Westen zijn zich niet bewust van het lijden dat Noord-Koreaanse broeders
en zusters moeten doorstaan. In Noord-Korea worden mensen die in God
geloven en daarna gevangengenomen worden, door de regering van Kim
Jong Un gedood, samen met drie generaties van hun familie. Het maakt gelovigen niet uit of ze gedood worden. Echter, omdat hele families gedood
kunnen worden, volgen veel gelovigen Jezus in het geheim, maar weten
daardoor niet wie nog meer een gelovige is”.
Men schat dat er op dit moment 100.000 christenen in Noord-Korea zijn,
waarvan er 40.000 in vernietigingskampen zitten. Daarbij zijn er 300.000
christenen, die voorheen in Noord-Korea waren, maar die nu vermist worden. Velen verlieten Noord-Korea en werden vluchtelingen in China, ZuidKorea, Mongolië en in andere naties. Velen hebben hun leven gegeven tijdens de verschrikkelijke vervolging die vandaag de dag nog steeds doorgaat.
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Principe 45
Vijf uitdagende aansporingen

Een jonge vrouw was in een Noord-Koreaanse rivier kleding aan het wassen. Toen ze haar kleding bij elkaar raapte, viel er een kleine bijbel of klein
christelijk boekje op de grond. Een andere vrouw meldde het meisje bij de
politie. De jonge vrouw en haar ongeveer zestig jaar oude vader werden
gearresteerd en ongeveer drie maanden vastgehouden door de lokale
politie. In die tijd werden de vrouw en haar vader onderzocht en ondervraagd. Ze werden naar een marktgebied in de stad gebracht en beschuldigd van het bedrijven van illegale handel. Een kort openbaar showproces
werd gehouden dat bestond uit de aanklachten. Ze werden beschuldigd
van een grote overtreding. Daarna werden ze veroordeeld als verraders
van de natie en hun godleider. Voor de executie werden mensen samengebracht om getuigen te zijn van de dood. Hieronder bevonden zich leraren en studenten van de vierde klas en daarboven, leerlingen van de
middelbare school en mensen die naar de markt gekomen waren. Zeven
politieagenten vuurden elk drie schoten op de twee slachtoffers die aan
palen waren vastgebonden.
Het bloed van de martelaren doordrenkte de grond.
De Bijbel zegt ons in het boek Handelingen over vervolging: “En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was; en zij werden allen verspreid over de landstreken van Judea en
Samaria, behalve de apostelen”.681
Het woord ‘verspreid’ betekent hier dat zij hun huizen moesten verlaten.
Ze verlieten hun banen, veel van hun bezittingen, hun veiligheid en hun
vrienden. In die dagen waren er geen telefoons, mobieltjes of andere
middelen om in contact te blijven. Zou jij Jezus volgen als dit in jouw land
zou gebeuren? Het buitengewone wat volgt, wordt beschreven in Hande681
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lingen 8: “Zij dan die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het Woord”.682 Moeten ook wij al onze bezittingen verliezen683
voordat we bereid zijn om te getuigen?
Net zoals de eerste gemeente in Jeruzalem in grote vervolging kwam,
is de gemeente in Noord-Korea ook in grote vervolging gekomen. Zoals
vele ondergrondse gemeenten in heel de wereld, heeft de gemeente
in Noord-Korea principes die haar groei en blijvend bestaan verzekeren.
Wanneer er vanwege het vele geweld buiten de gemeente een grote
druk komt op de gemeente, is het ware succes van de gemeente gebouwd op Bijbelse principes die in hoofdlijnen staan aangegeven in het
boek Handelingen. De gemeente heeft geen ander blauwdruk voor haar
groei, structuur en dagelijks leven. Gelovigen in de eindtijd moeten veel
leren van andere uitingen van Bijbels christendom in de wereld, waar
gelovigen heftige vervolging ondergaan, maar waar zij ook veel vrucht
dragen.684
Sommige van de ondergrondse gemeenten in Noord-Korea reciteren zekere waarheden om één te blijven en om herinnerd te blijven aan hun
geloof in Jezus Christus. Ze reciteren het Onze Vader en de volgende vijf
zinnen wanneer ze samenkomen:
1) Onze vervolging en verdrukking zijn onze vreugde en eer.
2) 	Wij willen bespotting, verachting en verliezen met vreugde aanvaarden in Jezus’ Naam.
3) 	Wij willen de tranen van anderen wegvegen en degenen die lijden,
troosten.
4) 	Wij willen bereid zijn om onze levens te riskeren vanwege onze liefde voor onze naasten, zodat zij ook christenen worden.
5)	Wij willen onze levens leven overeenkomstig de standaarden van
Gods Woord.
Zijn wij klaar en bereid om voor de Heere te verklaren dat wij zo willen
leven? Moge God ons helpen dit te doen.
682
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Samen met deze vijf uitdagende aansporingen leeft de ondergrondse
kerk in Noord-Korea met de Bijbelse principes die de doorgaande groei en
overleving waarborgt. Het is bemoedigend dat het Nieuwe Testament geschreven is in tijden van grote vervolging. Daarom is het voor ons als gelovigen de perfecte wegenkaart om het einde der tijden te betreden waarin
grote vervolging zal komen. Naast de Bijbel hebben we deze prachtige
voorbeelden van de Noord Koreaanse gelovigen.
We kunnen veel leren van hen die vandaag de dag leven in de meest wrede en Christustegenwerkende natie in de wereld.
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Principe 46
Ontmoeten in huisgemeenten

Het aantal huisgemeenten in Noord-Korea wordt op tienduizend geschat.
Uitgaande van een aantal getuigenissen is de gemiddelde grootte van
een ondergrondse huisgemeente drie of vier personen.
Zulke huisgemeenten zijn ontwikkeld vanuit voornamelijk drie bronnen:
1) 	Gelovigen die de Koreaanse oorlog hebben meegemaakt. Vandaag
de dag zijn dit de grootouders of overgrootouders die trouw zijn gebleven aan het geloof onder traumatische vervolging, terwijl zij in
grote verborgenheid al zestig jaar of langer onze God aanbidden. Zij
delen het Woord van God en van Jezus met hun familie en anderen,
gebaseerd vertrouwensrelaties.
Als voorbeeld: een christenvrouw had een christenmoeder die de samenkomsten tot 1947 bijwoonde en die haar Bijbel sindsdien gehouden
heeft. Of een vriend van haar die al deze tijd is blijven luisteren naar Far
Eastern Broadcasting.
2)	Anderen werden christen terwijl zij het evangelie hoorden in China
of Zuid-Korea en daarna terugkeerden naar Noord-Korea. Zij delen
dan weer het evangelie met hun families. Als voorbeeld: een vrouw
nam een Bijbel mee terug uit China. Thuis lazen zij en haar moeder
de Bijbel in het geheim onder een kleed. Zij luisterde ook naar een
christelijk radiostation uit Zuid-Korea en vertelde haar oudere zus en
haar echtgenoot over het evangelie.
3)	
Anderen werden gelovigen door levensriskerende evangelisatie
door hun zusters en broeders.
Bijvoorbeeld, een vrouw in de gevangenis zag nooit georganiseerde
christenen in aanbidding, maar in de gevangenis was er een vreemde
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vrouw, die ongeveer zestig jaar oud was, en tot God bleef bidden om haar
te redden. God deed een wonder en ze werd vrij gelaten. Dit liet de getuige denken: “Deze God moet alles kunnen en werkelijk bestaan”.
Huizen en andere geheime plaatsen zijn soms de enige mogelijkheid voor
Noord-Koreaanse gelovigen om samen te komen. Bij ontdekking riskeren
ze namelijk niet alleen hun eigen leven, maar ook die van drie generaties
van hun familie.
In veel landen hebben christenen toegang tot grote kerkgebouwen om
in samen te komen, maar toch is het vreemd hoe weinig deze gebouwen
worden gebruikt, voornamelijk maar een paar uur per week!685 De gemeente in Noord-Korea komt op elke mogelijke plaats in het geheim samen, maar met name in hun huizen. Wanneer de groep groter wordt dan
twaalf personen, splitsen ze om een nieuwe huisgemeente te vormen.
“Tijdens de Koreaanse oorlog in het begin van de jaren vijftig, vluchtten de
meeste christenen of naar het Zuiden of werden gevangen genomen en
gemarteld, en kerkgebouwen werden platgewalst. Er zijn 40.000 christenen in de kwan-li-so (strafarbeidkolonie) van de geschatte 200.000
politieke gevangenen die zonder proces gevangen zijn gezet. De levens
van gevangenen bestaan uit buitengewoon zware arbeid en zij leven in
onmenselijke omstandigheden in voortdurende bijna-verhongering”.686
Hier een ander krachtig getuigenis van een gelovige die Noord-Korea verliet en nu met de ondergrondse kerk samenwerkt:
“Christenen in Noord-Korea verdragen het meeste lijden in de wereld.
Zelfs onder zulke ontberingen voorziet God hen van het geloof, de kracht
en de moed om te volharden. God is met hen en geeft hen de hoop op de
hemel. Dat is de reden dat Noord-Koreaanse christenen vragen om gebed
en de waarde kennen van het samen voor God staan in gebed”.
Ons verlangen is dat wij, zoals de Noord-Koreaanse gelovigen, leren om
elkaar te ontmoeten in kleine groepen van gelovigen om het Woord met
	Natuurlijk zijn hier uitzonderingen op, maar het lijkt erop dat maar weinig kerkgebouwen zo
efficiënt gebruikt worden als dat mogelijk zou zijn voor Gods werk.
686
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elkaar te delen en vaak van huis tot huis te bidden.687 Uiteindelijk kunnen
we zeggen: wat maken gebouwen uit? Gods volk is immers de ware tempel waar God met Zijn Geest in woont.688 Een afhankelijkheid van gebouwen om samen te komen, kan ongezond zijn en problematisch blijken
wanneer er vervolging komt.
Hier is een voorbeeld van hoe dit verwezenlijkt kan worden. Onlangs hoorden we van een voorganger van een gemeente in Amerika die zich door
de Heere geleid voelde om twaalf andere voorgangers in zijn gemeente
aan te wijzen die op de woensdagavonden toezicht zouden houden op
twaalf verschillende huisgemeenten. Zij komen nog steeds allen samen
op zondagmorgen om de voorganger te horen onderwijzen, maar deze
kleine groepen handelen ook als werkende gemeenten. De voorgangers
van de kleine groepen zijn misschien niet zo goed getraind of bekwaam
vanuit menselijk perspectief, maar deze dienende leider zag het hart van
God om broeders en zusters op te doen staan om het Lichaam van Christus
te bemoedigen en te leiden.
Wij geloven dat het volgen van het voorbeeld van deze voorganger niet
alleen zou helpen om grotere gemeenten voor te bereiden op vervolging (wanneer we niet vrij op grotere plaatsen kunnen samenkomen)
maar het moedigt ook meer discipelschap, evangelisatie en groei in het
Lichaam van Christus aan. Dit vereist geen overdreven organisatie of planning, maar eenvoudigweg een stap in geloof om de leiding van de Heere
te vertrouwen om door meer dan één leider in het Woord van God te voorzien. Alle voorgangers van kleine groepen en mensen zouden zich nog
steeds onderwerpen aan het geestelijke leiderschap en overzicht van de
hoofdvoorganger.
Moge God beginnen met het leiden en sturen van het leiderschap in vele
grote gemeenten om dezelfde stappen te nemen van voorbereiding op
de komende vervolging.689
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Principe 47
Elke dag is een dag voor de Heere!

Een jonge vrouw uit een christenfamilie van vóór de Koreaanse oorlog
vertelt: “Mijn moeder en haar vrienden gaan door met het in het geheim
samenkomen om God te aanbidden”.
Een andere gelovige vertelt: “Ik had ook een moeder die al vóór de Koreaanse oorlog christen was. Ze ging door met het in het geheim aanbidden van God, samen met twee familieleden terwijl ze een Bijbel gebruikte
die haar opa jaren geleden had meegebracht vanuit Japan”.
Een andere christen zei: “Ik maakte deel uit van een ondergrondse gemeente van twaalf leden, allemaal familieleden die soms zendelingenbezoek kregen vanuit China”.
Koreaanse broeders en zusters komen samen onder de meest geheime
omstandigheden om ontdekking te voorkomen. Zij ontmoeten elkaar op
ieder mogelijk moment en dus niet alleen op zondag, zoals de gewoonte
is in landen waar nog geen vervolging is.
Deze christenen aanbidden hun Heere zodra de omstandigheden het toelaten. Onder de christelijke gemeenten wereldwijd is grote onenigheid
over welke dag de dag van de Heere is. Hiermee wordt bedoeld op welke
dag van de week de eerste gemeente samenkwam om te aanbidden. In
Noord-Korea is er geen vrijheid om de aanbidding op een bepaalde dag te
plannen. Wanneer ze ontdekt worden terwijl ze Jezus Christus aanbidden,
zullen ze gearresteerd worden en zelfs gedood worden. De christenen komen daarom samen op verschillende tijden en op verschillende plaatsen.
Wanneer we naar het boek Handelingen kijken, kunnen we ons voorstellen dat de eerste gemeente, vooral in de tijden van vervolging, in verschillende huizen samenkwam om ontdekking te vermijden.690
690
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In een ondergrondse gemeente in een bepaald gebied in China, staan de
mensen om half vijf op om twee uur lang samen te komen voor gebed en
aanbidding. Dit doen zij iedere dag. Er zijn gemeenten die samenkomen
op de enige plaats waar zij veilig zijn: een grot! Er zijn gemeenten die samenkomen op boerderijen, ver weg van loerende ogen.
Een ander getuigenis uit de ondergrondse kerk in China is deze: “Eén ding
dat ik me snel realiseerde over de Chinese gemeente, is dat er een groot
verschil is met de Amerikaanse gemeenten. Om te beginnen denken zij
dat een vier uur durende preek kort is, maar nog meer dan dat is hoe anders hun diensten eruit zien dan die van ons. Ik bedoel, bedenk je, wat er
gebeurt wanneer een wanhopige groep zich vastklampt aan een machtige God”.
Geliefde gelovige, maak jij ruzie over welke dag je samen moet komen
terwijl andere gelovigen uit ondergrondse gemeenten vervolging ondergaan en hongerig zijn naar Gods Woord en daarom uren doorbrengen aan
de voeten van Jezus Christus en Zijn Woord?
Er zijn denominaties die de sabbat (zaterdag) of de zondag hoog in het
vaandel hebben. In de tijd van het boek Handelingen waren er twee
raadsvergaderingen in Jeruzalem, waar de apostelen de toepasbaarheid van de wet onder de genade bespraken. De eerste raadsvergadering
wordt beschreven in het boek Handelingen.691 Daar werd besloten dat
de nieuwtestamentische gemeente onder de genade is en niet onder de
wet, uitgezonderd de onthouding van bepaalde zondige praktijken. De
tweede raadsvergadering van Jeruzalem van veertien jaar later wordt beschreven in het boek Galaten.692 Opnieuw werd genade bevestigd en niet
de wet. In het boek Kolossenzen maakte de apostel Paulus heel duidelijk
hoe we naar de sabbat behoren te kijken door te zeggen: “Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van
de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus”.693 De oudtestamentische praktijk van het houden van de sabbat was een “schaduw van
691
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de toekomstige dingen” waar Jezus Christus onze Sabbat, onze Rust is. “En
het handschrift dat tegen ons getuigde, heeft Hij uitgewist. Dit handschrift
was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden
weggenomen door het aan het kruis te nagelen”.694
Toen de discipelen verspreid waren vanuit Jeruzalem,695 was het niet hun
eerste gedachte om te volharden in het samenkomen op de sabbat of op
de opstandingsdag, maar om het goede nieuws te delen van de Heere Jezus Christus.
We moeten als gelovigen in Jezus Christus in de landen waar geen vervolging is, leren om zeer regelmatig samen te komen. En dan niet noodzakelijkerwijs op een gezette tijd op zondag of op een andere dag in de week.
Wanneer we thuis samenkomen met slechts twee of drie personen, kunnen we een tijd hebben van bijbellezen, bespreking, gebed en aanbidding. Wat we leren van onze geliefde broeders en zusters in Noord-Korea,
zal ons voorbereiden op vervolging.
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Principe 48
Wij zijn gezamenlijk het Lichaam van Christus

Een voormalig politieman beschreef hoe hij betrokken was bij de arrestaties van elf gemeenteleden. Twee van hen werden doodgemarteld tijdens
de ondervraging, terwijl de anderen geëxecuteerd werden, zo vertelde hij.
Bij God is er geen aanzien des persoons. Ieder persoon heeft een grotere
waarde dan alle rijkdommen van de wereld bij elkaar en Jezus stierf voor
elk persoon. De les die wij kunnen leren van de christenen in Noord-Korea
is dat christenen hun levens afleggen en martelaren worden ongeacht of
ze een positie in de gemeente hebben of niet. Wij worden allemaal beloond en geoordeeld op basis van onze eigen werken in relatie met de
gaven die God ons gegeven heeft. Als gelovigen in Jezus Christus zijn wij
allemaal discipelen en hebben allemaal dezelfde positie, hoewel leiders
een grotere verantwoordelijkheid hebben voor God.
Jezus sprak vaak met Zijn discipelen over leiderschap. Wanneer u de meeste wilt zijn, wordt dan de minste, een dienaar van allen. Heers niet over
mensen. Was voeten. Ieder van ons is slechts een dienaar van de Heere.696
De Noord-Koreaanse gemeente kan zich niet de luxe veroorloven van het
hebben van interkerkelijke bedieningen en organisaties, zoals we in vele
andere landen in de wereld zien. Er zijn geen mensen die aan het hoofd
van denominaties staan of begaafde theologen op het gebied van bepaalde christelijke onderwerpen. Elk gemeentelid in Noord-Korea is een
gewone christen die het normale christenleven begrijpt en daarin wandelt, gebaseerd op de Bijbel.
De overvloed van christelijke denominaties spreekt eenvoudigweg van
scheiding en de ongezondheid van de gemeente wereldwijd. De lokale
gemeente, wanneer die gezond en Bijbels is, heeft het bestaan van deno696
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minaties niet nodig. Het Lichaam van Christus is één en is zelfvoorzienend
met zijn gaven en roepingen.
God heeft het Lichaam van Christus op zo’n manier gemaakt dat elk lid
de ander ondersteunt. Wanneer we onder leiding van de Heilige Geest uit
de Schrift onderwijs krijgen en wanneer we van elkaar leren, worden we
evenwichtiger en niet extreem in een of andere leerstelling.
Gelovigen in Noord-Koreaanse gemeenten onderwijzen elkaar beurtelings de verzen die zij uit hun hoofd kennen en met hun hart geloven. Zo
worden door deze kostbare heiligen de preken gehouden uit het hart, in
de kracht van de Heilige Geest en zo herinneren zij ons aan de eerste dagen in het boek Handelingen, waar ongeleerde mensen het Woord van
God onderwezen geleid door de Heilige Geest.
In deze eeuw van moderne gemeenten is het nodig om de les opnieuw te
leren die de Heere onderwees aan de gemeente in Korinthe. Er was een
bovenmatige afhankelijkheid van personaliteiten en begaafde leiders,
wat scheidingen teweegbracht in het Lichaam van Christus:
“En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn,
maar als tot mensen die nog vleselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat
nog niet verdragen; ja, u kunt dat ook nu nog niet, want u bent nog vleselijk. Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan
niet vleselijk en wandelt u dan niet naar de mens? Want als iemand zegt:
Ik ben van Paulus, en een ander: Ik van Apollos, bent u dan niet vleselijk?
Wie is Paulus dan, en wie is Apollos, anders dan dienaren, door wie u tot
geloof gekomen bent, en dat zoals de Heere aan ieder van hen gegeven
heeft? Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien. Dus is dan noch hij die plant iets, noch hij die begiet, maar God, Die
laat groeien. En hij die plant en hij die begiet, zijn één, maar ieder zal zijn
eigen loon ontvangen overeenkomstig zijn eigen inspanning. Want Gods
medearbeiders zijn wíj. Gods akker en Gods bouwwerk bent ú.
“Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs
bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Ieder
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dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een
ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of
stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk
maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen.
Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? Als
iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten,
want de tempel van God is heilig, en deze tempel bent u”.697
Als onderdeel van dit principe willen we de lezers er ook aan herinneren
dat Noord-Koreaanse gelovigen deel zijn van het wereldwijde Lichaam
van Christus en dat wij zorg moeten dragen voor andere delen van het
lichaam. De Schrift herinnert ons eraan dat wanneer één lid van ons lichaam omwill van Christus lijdt, dat dan alle leden lijden. Het is de verantwoordelijkheid van christenen in niet-vervolgde landen om te bidden
voor broeders en zusters in landen waar wel vervolging heerst.
•	“En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt,
verblijden alle leden zich mee”.698
•	“Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent, en denk
aan hen die slecht behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk
slecht behandeld wordt”.699
•	Bid voor hen, doe voorbede voor hen, help hen, schrijf aan de overheid voor hen:
Hier zijn enkele specifieke dingen om voor te bidden:
I) 	“Nu dan Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken”. 700 (Door de
vervulling en de kracht van Uw Heilige Geest)
697
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II) 	“Strek Uw hand uit tot genezing en om wonderen te verrichten door
de Naam van Uw heilig Kind Jezus”.701
III) Bid dat God hen vergevingsgezindheid en liefde geeft.
IV) Bid dat God hen zal voorzien van Bijbels.
V) Bid dat ze iemand kunnen vinden om gemeenschap mee te hebben.
VI) 	Bid dat hun vrienden en buren Jezus zullen ontdekken door hun
getuigenis.
VII) 	Bid dat ze sterk blijven tijdens de martelingen en Jezus niet verloochenen.
VIII) Bid voor de leider Kim Jong Un dat hij Jezus aanneemt als zijn Redder.
IX) 	Bid voor Noord-Korea dat het een natie wordt die meer openstaat
voor het christendom.
X) 	Bid voor geloof, kracht en moed om staande te blijven te midden van
vervolging.
XI) Bid voor vertroosting in beproeving.
XII) Bid dat de beulen christenen zullen worden.
XIII) 	Bid dat de Noord-Koreaanse christenen hun beulen zullen zegenen,
voor hen zullen bidden en goed aan hen zullen doen.
XIV) 	Bid voor de Noord-Koreaanse christenen om sterk te blijven in het
geloof en om te geloven in een God van wonderen, wetend dat God
alles het beste weet.
XV) Bid dat de gelovigen niet in verzoeking worden gebracht.702
XVI) En bid dat God hen verlost van het kwade, overeenkomstig Zijn wil.
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Principe 49
Het delen en onthouden van de Schrift

Een christenvrouw vertelde: “Ze vonden mijn handgeschreven bijbelverzen. Drie generaties van mijn familie werden meegenomen naar de gevangenis van het vernietigingskamp. Onder hen waren mijn ouders, mijn
man en mijn kinderen. Ik heb nooit meer iets van hen gehoord. Gevangeniskamp is een hel”.
Een vrouw van in de zestig wist van acht christenen die in het geheim in
groepen van drie en vier samenkwamen om handgeschreven bijbelverzen te lezen.
Een vluchteling vertelde: “Vaak kwamen de autoriteiten zonder waarschuwing naar ons huis toe. Dat doen ze altijd. Het was niet omdat we
christenen waren. Het was omdat ze de mensen bang willen maken en
om er zeker van te zijn dat zij geen problemen zullen veroorzaken. Dit is
hun manier om er zeker van te zijn dat iedereen de Noord-Koreaanse leider aanbidt. Op de momenten dat ik bijbelverzen met de hand kopieerde,
bad ik altijd dat ze niet gevonden zouden worden, omdat het anders de
levens van mijn familieleden in gevaar zou brengen”.
“De christenen in Noord-Korea vrezen voortdurend om ontdekt te worden. Er wacht een zware straf wanneer zij schuldig bevonden worden. Dat
is enorm heftig, want het betekent de dood! De Noord-Koreaanse regering kan het niet uitstaan dat christenen God aanbidden en zij dwingen
mensen om Kim Il-Sung en Kim Jong-Il als goden te vereren”.
Een ander vertelde: “Op een dag kwam de politie naar mijn huis en doorzocht het. Ze vonden bijbelverzen die ik met de hand had gekopieerd. Ze
schreeuwden vaak naar me en namen mijn man en kinderen mee. We
werden allemaal meegenomen naar gevangeniskampen waar ze ons
dood wilden laten werken. Ik ben niet zeker of mijn ouders en kinderen
nog steeds de harde arbeid moeten verduren en zelfs of ze nog in leven
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zijn weet ik niet. Ik bid altijd voor christenen die achtergelaten zijn in
Noord-Koreaanse gevangeniskampen, want ik weet dat het leven daar
als een hel is”.
Een andere getuige: “Ik zag drie christenen die publiekelijk geëxecuteerd
werden. Het was één vrouw van ongeveer 22 jaar oud en twee mannen
van ongeveer 23 jaar oud. Hun misdaad was dat ze Bijbels naar NoordKorea gesmokkeld hadden”.
Het met elkaar delen van de Schrift is noodzakelijk in de Noord-Koreaanse
gemeenten, omdat daar maar weinig Bijbels zijn. Leden van de ondergrondse kerk delen regelmatig bijbelverzen en regels van gezangen die
op een stuk papier zijn geschreven. De meeste christenen in andere landen hebben vijf tot tien Bijbels in huis. Maar in Noord-Korea heeft elke gelovige zeer beperkt toegang tot de Schrift. Deze schriftgedeelten worden
doorgegeven als kostbare zaken en de meeste teksten worden mondeling gedeeld. Dit is een bijbels gebruik omdat we worden aangemoedigd
om onder elkaar te spreken met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen703 en de Schrift te lezen.704
We kunnen hiervan leren en in onze samenkomsten het Woord vanuit ons
geheugen delen. Waarom zouden we de technologie niet gebruiken om
het Woord van God te delen door het Woord toe te voegen aan onze emails, brieven, sms’jes en in gesprekken met elkaar? Het voortdurend met
elkaar delen van het Woord bouwt ons op tot het meest heilige geloof.705
Psalm 119 is het langste hoofdstuk van de Bijbel en roept de wonderen van
Gods woord en wet uit. Het zou voor ons een waardevolle praktijk zijn om
dit hoofdstuk steeds weer opnieuw te lezen om in ons opnieuw een bewondering en liefde voor Zijn Schrift op te wekken. Zou jij alle rijkdommen
die je hebt, willen verliezen om slechts een kopie van Gods heilig Woord
te hebben? De Psalmist zou het waarschijnlijk wel willen, want hij zei: “De
wet uit Uw mond is mij beter dan duizenden stukken goud of zilver”.706
703
704
705
706
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Laten wij onze Noord-Koreaanse broeders en zusters navolgen door Gods
Woord te behandelen als het meest kostbare bezit dat wij hebben.
Wanneer we de toekomst en vervolging voor ogen zien, moet het uit ons
hoofd leren van de Schrift onze prioriteit worden. In de ondergrondse
gemeenten is het uit het hoofd leren van de Schrift geen optie, maar een
noodzaak. Wanneer de Bijbels schaars zijn en gevangenschap waarschijnlijk, verlangt de gelovige ernaar om zich voor te bereiden op zulke beproevingen door het Woord van God op te nemen in zijn hart. Dan wordt het ook
een grote zegen om de Schrift in ons dagelijks leven met anderen te delen
zelfs zonder de aanwezigheid van een fysiek exemplaar van de Bijbel.
Zulke gelovigen worden levende bijbels waarin het Woord van God altijd
aanwezig is. Wij kunnen veel leren van deze discipline. Door het Woord
van God te bestuderen en uit het hoofd te leren, laten wij onze ware liefde
voor de Schrift zien. Verlangen wij werkelijk om het Woord te stellen boven onze behoefte aan eten, vermaak en de vele andere dingen die onze
tijd in bezit nemen? Moge God in Zijn gemeente, ondanks de vrijheden die
wij hebben, een grotere liefde en een groter verlangen naar het Woord
aanwakkeren.
De Bijbel verklaart dat zij ons wapen is: “En neem de helm van de zaligheid
en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord”.707 Dat is belangrijker dan ons
lichamelijke voedsel: “Het gebod van Zijn lippen heb ik niet weggedaan; de
woorden van Zijn mond heb ik verborgen, meer dan het mij toegewezen
deel”.708 Onze vreugde is om in de Schrift te zijn: “maar die zijn vreugde vindt
in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt”.709 Gods Woord
weerhoudt ons van zonden: “Ik heb Uw belofte in mijn hart opgeborgen,
opdat ik tegen U niet zondig”.710 Het is ook een licht op ons pad,711 een hulp
in verzoekingen712 en wanneer we op de principes van Gods Woord vertrouwen, hebben we een grote hulp in dit leven.713
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Dit getuigenis van Broeder Yun laat ons een grote liefde voor de Bijbel
zien. Moge het ons bemoedigen om Gods Woord tot ons te nemen en het
te bewaren in ons hart:
“Yun besloot om te vasten en te bidden om een Bijbel te ontvangen en de
daarop volgende honderd dagen at hij alleen één kom gestoomd rijst per
dag. Hij riep het uit tot de Heere om een Bijbel. Zijn ouders dachten dat hij
zijn verstand verloren had. Op een morgen werd er op de deur geklopt.
Twee mannen brachten een Bijbel naar Yun. Yun begon het Woord van
God te verslinden. Hoewel hij amper kon lezen, zocht hij elke dag nauwgezet één karakter per keer op terwijl hij vooruitging in de Bijbel. Toen
hij klaar was met het op deze manier lezen van de hele Bijbel, begon hij
één hoofdstuk per dag uit zijn hoofd te leren. In 28 dagen kende hij het
Evangelie van Mattheüs uit zijn hoofd en daarna begon hij aan het boek
Handelingen”.714
Hoe begin je praktisch? Leer minstens één vers of een klein gedeelte van
de Schrift dat je kunt citeren in evangelisatie. Zo kun je dit dagelijks oefenen terwijl je de Heere vraagt jou een mogelijkheid te geven om met
minstens één persoon het vers te delen dat je geleerd hebt. Memoriseer
ook verzen die je kunt gebruiken tijdens het bidden in jouw persoonlijke
gebedstijd met de Heere. Het op deze manier vanuit de Schrift bidden, kan
een geweldige manier zijn om te groeien in de Heere. Het uit het hoofd
leren van één Psalm in zijn geheel zal ook heel belangrijk zijn om te kunnen citeren in tijden van verdrukking en vervolging. De schriften getuigen
van de werkelijke aanwezigheid van God. Wij moeten geloof hebben dat,
wanneer we elk vers uit ons hoofd leren, het spreekt van zaken die werkelijk realiteit zijn en het spreekt van de Persoon van God Zelf.
Moge God ons een verlangen geven om Zijn geschreven Woord te lezen en
uit het hoofd te leren zoals nooit te voren.

714

167

Paul Hattaway

Principe 50
Niet uitsluitend luisteren

In 2009 bracht ‘The Associated Press’ naar buiten dat een 33-jarige christenvrouw, Ri Hyon-ok, in Noord-Korea beschuldigd werd van het verspreiden van bijbels en van spionage en daarvoor publiekelijk geëxecuteerd
werd. Ondanks zulke vervolging en levensbedreiging, hoort de NoordKoreaanse gemeente het Woord en gehoorzaamt het. De roeping om het
goede nieuws te prediken, wordt gehoorzaamd door deze gelovigen, ondanks de mogelijke consequenties hiervan.
De Bijbel is voor Noord-Koreanen een gids voor het leven. Het is een gids
voor hun leven en dat zou het ook voor ons moeten zijn. Het schrijft hen
voor wat ze doen. Wij zouden onze daden moeten laten bepalen door het
Woord. Om slechts naar een preek te luisteren of de Bijbel te lezen en te
zeggen “dat was een mooie boodschap”, is vreemd voor deze gelovigen.
Hun verlangen is om alles wat zij horen te gehoorzamen.
Het probleem voor ons in de meeste niet-vervolgde landen, is dat wij denken dat de ‘juiste’ doctrine de oplossing zal zijn om het ‘leven’ te hebben,
maar dat is niet het geval. Natuurlijk is het zo dat wanneer wij de Heilige
Geest hebben, dat Hij ons zal leiden in alle waarheid.715 Het zoeken naar
de perfecte theologische doctrine op elk gebied is niet wat het Nieuwe
Testament ons beveelt. Het roept ons eerder op om gemeenschap te hebben met Jezus Christus en om Zijn geboden te volgen en te gehoorzamen.
Jezus Christus gaf ons niet de opdracht om theologen te zijn; Hij zei ons om
volgers van Hem te zijn en ons geloof te tonen door onze daden.
Wanneer wij de Bijbel beginnen te lezen gebaseerd op onze menselijke
wijsheid, dan verloochenen wij het geloof en de nauwkeurigheid van
de Schrift. Zonder leiding van de Heilige Geest hebben mensen hele geloofssystemen verzonnen met theologische woorden die godslasterlijk
715
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gebruikt worden en niet de waarheid vertegenwoordigen, noch het hart
van God. Wij worden dan misleid om te geloven dat zulke menselijke doctrines het ‘leven’ in zich hebben. Het leven wordt niet gevonden in een
theologisch systeem of interpretatie; het leven wordt gevonden in Christus Jezus, in het ons overgeven aan Hem en door Hem toe te staan Zijn
leven door ons te leven. Dat is wat het betekent om ‘wederom geboren’ te
worden of om ‘geboren te worden uit de Geest’.
“Geef jezelf over aan Jezus Christus!” is de schreeuwende noodzaak van
vandaag de dag, zodat we de zonden in onze levens kunnen aanpakken.
Het zou niet onze focus moeten zijn om te proberen elk geheimenis van de
Bijbel te begrijpen. Degenen die het karakter van God bestuderen, maar
geen vreze des Heeren in het hart hebben wat hen ertoe aanzet om afstand
te doen van persoonlijke zonden in hun levens, zijn erg afgedwaald. De ondergrondse kerk in Noord-Korea houdt zich dagelijks meer bezig met het
hebben van gemeenschap met God, Zijn stem te verstaan en met het verlangen Zijn instructies te volgen. Voor hen is het de keuze tussen leven en dood.
Velen van ons hebben het nodig de vermaning van Jakobus opnieuw te
horen: “En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf”.716 We hebben het nodig om dagelijks tot God te naderen en
Hem te vragen ons te helpen om alles wat wij horen in praktijk te brengen.
Een gemeente die dit doet, is een vruchtbare gemeente. Zo’n gemeente
zal het evangelie aan mensen brengen door hun leven van gehoorzaamheid en door het verbaal verkondigen van de boodschap van redding,
zelfs als het de dood betekent.
De profeet Jeremia hoorde deze duidelijke woorden van de Heere aan Zijn
volk: “Maar deze zaak heb Ik hun geboden: Luister naar Mijn stem. Dan
zal Ik u tot een God zijn, en ú zult Mij tot een volk zijn. Bewandel heel de
weg die Ik u gebieden zal en het zal u goed gaan.’”717 Gods volk is een
gehoorzaam volk, een volk dat in Zijn wegen wandelt. We bidden dat de
gemeente deze waarheid in praktijk brengen.,
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Principe 51
De maatstaf voor ware christelijke groei

Alleen al het bezitten van een Bijbel kan in Noord-Korea tot de doodstraf
leiden. Het bijwonen van een geheime ondergrondse samenkomst kan
uitlopen op afschuwelijke, openbare executies. Christenen in Noord-Korea zijn naar een niveau van liefde en toewijding aan Jezus gegroeid, dat
niet gekend wordt in landen waar geen vervolging is.
In Noord-Korea is de gemeente nauw op elkaar betrokken en elk lid kent
en observeert de wandel van andere gelovigen binnen de gemeenschap.
Er is geen één uur durende dienst waarin iedereen naar iemand vooraan
kijkt en waarin de mensen elkaar niet kennen. Het is juist een samenkomst
van onderlinge ontmoeting, zo vaak als mogelijk is. Telkens wanneer zij
samenkomen als een deel van het Lichaam van Christus, delen zij waarheden vanuit de Schrift en bemoedigen elkaar in hun vertrouwen in Jezus.
Voor hen is dit alles wat telt. Dergelijke samenkomsten creëren een verantwoordelijkheid voor elkaars persoonlijke geloofsgroei. De apostel Paulus
deelt met de jonge Timotheüs: “Overdenk deze dingen, leef erin, opdat uw
vorderingen op elk gebied openbaar worden”.718 Het is mogelijk voor anderen om jouw persoonlijke groei in de Heere te zien. Dus wanneer we
samenkomen in huizen, in meer intieme samenkomsten (en niet slechts
één keer per week) zal dit ons in staat stellen om elkaar te bemoedigen om
werkelijk te groeien in onze wandel met de Heere en om niet langer verborgen te blijven achterin de zaal van een grote kerkelijke samenkomst.
De apostel Paulus had een groot verlangen voor de gemeente in Efeze om
te groeien in de genade van Jezus Christus. In hoofdstuk vier smeekt hij de
gelovigen te wandelen op een wijze het evangelie waardig:
“Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping
waarmee u geroepen bent, waardig is, in alle nederigheid en zachtmoe718
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digheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen, en u te beijveren
om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede: één
lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw
roeping, één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, Die
boven allen en door allen en in u allen is.
Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave
van Christus. Daarom zegt Hij: Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de
gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. Wat betekent dit
‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten,
namelijk de aarde? Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer
anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om
de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van
het Lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het
geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot
de maat van de grootte van de volheid van Christus, opdat wij geen jonge
kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en
meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om
op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij, door ons in liefde
aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het
Hoofd is, namelijk Christus. Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft,
overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het
lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.
Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals
de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de
onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Zij hebben
zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid,
om alle onreinheid begerig te bedrijven. Maar u hebt Christus zo niet leren
kennen, als u Hem tenminste gehoord hebt en door Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, namelijk dat u, wat betreft de vroegere
levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de mislei171

dende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken,
en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van
God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid.
Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste;
wij zijn immers leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet; laat de
zon niet ondergaan over uw boosheid, en geef de duivel geen plaats. Wie
gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met
de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek
heeft.
Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, dat nuttig
is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef
de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de
verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u
weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van
elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft”.719
Wanneer wij onze levens vergelijken met die van christenen in de vervolgde kerk dan realiseren wij ons dat wij moeten groeien in de Heere, zodat
wij in staat zijn om te kunnen omgaan met de komende vervolging. In de
hierboven genoemde, wonderlijke aansporing van Paulus aangaande het
Lichaam van Christus, benadrukt hij dat er één lichaam is en één Geest.720
We moeten allen samen groeien om in elk opzicht het volwassen lichaam
van Hem, Die het Hoofd is, dat is Christus, te zijn.721 Hoewel elk deel van
het lichaam zijn eigen specifieke roeping heeft, is het die ene Geest Die
in allen werkt en Die ons verandert naar het beeld van Christus, of, zoals
Paulus het zegt, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus.722
Het vereist een standvastig geloof om in staat te zijn het hoofd te bieden
aan vervolging zoals de Noord-Koreaanse gelovigen dit doen. In hun
bereidheid om marteling te verdragen zonder hun geloof in Christus te
719
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verloochenen, laten zij meer geestelijke volwassenheid zien dan je zult
vinden in de meeste levens van christenen in de westerse landen.
Er is maar één manier om te gaan groeien in de Heere: door ons geestelijk
welzijn toe te vertrouwen aan Christus. Wij kunnen onszelf niet veranderen, maar de Heilige Geest weet wat wij nodig hebben. Hij zal ons onderwijzen wanneer wij de Heere zoeken en het geschreven Woord bestuderen. Wij moeten ons echter wel onderwerpen aan Zijn werk in ons, zodat
wij volwassen gemaakt kunnen worden in Christus.
De maatstaf van ware christelijke groei is hoeveel van Christus in ons gezien wordt. Jezus zei: “Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar
liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor
zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar
hebt”.723

723
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Principe 52
De praktijk van het onderwijzen van kinderen

Alle kerkgebouwen in Noord-Korea zijn platgewalst, op enkele showkerken in de hoofdstad van Noord-Korea na. Christenen beoefenen hun
geloof in het geheim en in voortdurend gevaar. Religieuze gevangenen
zijn vaak onderworpen aan een ruwere behandeling en aan hen worden
de meest gevaarlijke taken gegeven, allemaal om hen te dwingen hun
geloof te verloochenen. Wanneer zij dit weigeren, worden zij vaak doodgemarteld. Hun kinderen worden eveneens veroordeeld tot zware arbeid
en de hongerdood.
Wanneer een christen in Noord-Korea wordt betrapt met een Bijbel, kan
diegene worden geëxecuteerd. Het tast daarnaast ook de kinderen aan.
Degenen die betrapt worden terwijl zij God aanbidden, zullen met hun
hele familie gevangen genomen, geslagen, uitgehongerd en vervolgens
de dood ingewerkt worden. Kinderen wordt hetzelfde aangedaan als de
volwassenen.
Een getuige zei: “Als christen geven we niet alleen ons eigen leven. Het is
ook het leven van onze kinderen. We moeten aanzien dat onze kinderen
lijden of zij moeten toekijken wanneer wij geëxecuteerd worden”.
Wanneer een christelijk kind opgroeit in een Noord-Koreaans huis, betekent dit dat hij klaargemaakt wordt voor de uiterste test. Kinderen leren
op school om Kim Il Sung als god te vereren. Zij worden vanaf de kleuterschool gehersenspoeld om in een bedrieglijke god te geloven, maar zij leren over de ware God door het zien en horen van hun ouders. Zij leren van
de samenkomsten in hun huizen en van hun ouders dat onze hemelse Vader de ware God is en dat Jezus de Christus is Die hen eeuwig leven geeft.
Sommige christelijke organisaties melden dat de meeste christelijke families hun kinderen buiten de samenkomsten houden vanwege de angst dat
zij in hun onschuld de aanbidding die thuis plaatsvindt, openbaar maken.
Echter, wij geloven dat de levens van de ouders de kinderen onderwijzen.
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In niet-vervolgde landen hebben wij ervoor gekozen om onze kinderen
niet zelf te onderwijzen omdat wij daar geen tijd voor zouden hebben.
Zelfs op zondagen kiezen we ervoor om hen naar de zondagschool te sturen. Met deze zondagschool bedoelen we het concept waarbij de kinderen
afgescheiden worden van de ouders tijdens de kerkdienst. Zo’n praktijk kan
niet alleen de groei van de kinderen in de Heere belemmeren, maar het
laat hen ook niet toe om het levende geloof van de volwassenen te zien.
De eerste gemeente in Handelingen had geen afgescheiden samenkomsten
voor kinderen, maar had hen juist in de dienst. Om een kind een bijbeltekst te
laten delen of een kort gebed te laten bidden, kan een opbouwend gebruik
zijn voor de kinderen zelf, maar ook voor de volwassenen. De gemeenten in
landen waar vervolging is, hebben zelfs niet eens de vrijheid om gescheiden
samenkomsten voor kinderen te hebben met kleurpotloden en andere activiteiten om hen te vermaken. Laat de kinderen getuigen zijn van de werking
van Gods Geest wanneer de gemeente samenkomt, onderwijst en aanbidt.
In de Bijbel zijn er gelegenheden waarbij jonge vrouwen onderwezen
worden door oudere vrouwen,724 maar op geen enkele plaats vinden wij
het gebruik dat kinderen onderwezen worden door oudere kinderen. De
voornaamste onderwijsplaats voor kinderen is het huis van gelovigen. Dit
betekent op zijn minst een ontmoeting van de gemeente waar gelovigen
gericht op Jezus Christus samenzijn om als families te bidden, te aanbidden en het Woord van God te lezen.
Hier zijn enkele passages vanuit de Schrift die spreken van deze verantwoordelijkheid van het gezin om de kinderen te oefenen en te disciplineren in de wegen van de Heere:
•	“Oefen de jongeman overeenkomstig zijn levensweg, ook als hij oud
geworden is, zal hij daarvan niet afwijken”.725
•	“Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U
moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit
en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat”.726
724
725
726
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•	“Mijn zoon, neem het gebod van je vader in acht en veronachtzaam
het onderricht van je moeder niet. Bind ze voortdurend op je hart,
hang ze om je hals”.727
•	“En verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders, en wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen
aan de Vader van de geesten, en leven?”728
In landen waar geen vervolging is en vooral in rijke naties, is de familieeenheid afgebroken. In de meeste huizen werken beide ouders om hun
status van weelde hoog te houden. Hierdoor hebben ze geen tijd over om
hun kinderen te onderwijzen. God zoekt een godvruchtig nageslacht.729
Echter, deze kinderen groeien nu op als een goddeloze generatie. We
oogsten wat wij gezaaid hebben. In het boek Hosea staat: “Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. Omdat ú de kennis verworpen hebt,
heb Ik u verworpen om als priester voor Mij te dienen. Omdat u de wet van
uw God hebt vergeten, zal Ik ook uw kinderen vergeten”.730
Moge God ons genadig zijn. God toont altijd barmhartigheid waar wij ons
oprecht bekeren en ons omkeren. Ouders, wanneer u zich bekeert, zal God
u helpen.
“Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart
van de kinderen tot hun vaders, opdat Ik niet zal komen en de aarde met
de ban zal slaan”.731
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Principe 53
Het grootbrengen van vele leiders in het Lichaam

Een voormalig Noord-Koreaanse ambtenaar vertelde over de wrede mishandeling van christenen en hun baby’s die vermoord werden. Gevangenenbewakers proberen regelmatig om christengevangenen hun geloof
te laten verloochenen. Vrouwelijke gevangen worden gedwongen abortussen te ondergaan, sommige in een laat stadium van de zwangerschap.
Er bestaat het idee van collectieve bestraffing waarbij mensen met een
slechte ideologie gestopt moeten worden om kinderen voort te brengen.
De vrouwen worden gedwongen om hun kinderen te laten verwijderen
en te vermoorden.
Het bloed van de martelaren doorweekt en doordrenkt de grond van
Noord-Korea. De ambtenaar kon zo’n geloof niet begrijpen en werd later
zelf een christen.
Wat voor soort christelijk leiderschap is bij zo’n trauma vereist? Het moet
het Hoofd van de gemeente zijn (Jezus Christus) die hen leidt. Het moeten met de Heilige Geest vervulde gelovigen zijn, die in staat zijn om de
woorden van God met kracht te uiten. De praktijk van het priesterschap
voor alle gelovigen732 is iets wezenlijks voor de groei en uitbreiding van
de gemeente, in het bijzonder in vervolgde landen.
Van christelijke leiders in Noord-Korea wordt verwacht dat zij dienende
en Geestvervulde leiders zijn, in staat om het Woord te delen, te bidden
en het evangelie te verkondigen. Eén van de redenen voor het blijvende
bestaan en de voortdurende groei van de ondergrondse kerk in NoordKorea is dat zij niet afhankelijk zijn van een paar hooggeachte leiders in
de gemeente. Zij benadrukken echter dat alle gelovigen tot volwassenheid geleid moeten worden om dienende leiders te zijn die in staat zijn
om de gemeente te stichten en op te bouwen. Tegelijkertijd herkent de
732
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gemeente in Noord-Korea degenen die God specifiek aangesteld heeft
als herders. Zulke dienende leiders worden hoog geacht, maar niet aanbeden.
De gemeente in niet-vervolgde landen kan hier veel van leren. In plaats
van dat de meerderheid van het Lichaam van Christus inactief is, moeten
alle leden van het Lichaam van Christus opnieuw actief worden zoals vanouds. In plaats van het enkel ontvangen van het woord van de leiders die
hen wekelijks onderwijzen vanaf de preekstoelen, de podcasts of televisieprogramma’s, moeten zij zelf betrokken raken door het onderwijzen
van kleine groepen.
Er is een grote behoefte aan het toerusten en het tot volwassenheid brengen van het Lichaam van Christus, omdat wij allemaal dienaren van de
Heere zijn. Voor velen is het een goede start om een stap in geloof te zetten en een kleine huisgemeente te leiden die een paar keer per week samenkomt, waarin iedereen kan delen en kan groeien in de Heere.733
Terwijl wij pleiten voor vele dienende leiders onderstrepen wij het onderwijs in 1 Timotheüs 3 waar God de bekwaamheden van gemeenteleiders
gegeven heeft. God gaat door met het gebruiken van leiders die Hij erkent, roept en bestemd heeft om Zijn lichaam te doen groeien. Heiligen
in vervolging moeten zich ook onderwerpen aan hen, die de genade en
de roeping van Christus om een herder van Gods kudde te zijn, laten zien.
De gemeente moet doorgaan met het zoeken van oudere broeders met
ervaring in de Heere om hen te onderwijzen en te leiden. Zulke broeders
beschermen de huisgemeente niet alleen geestelijk, maar kunnen ook
bemoediging en geestelijke leiding geven om een nieuwe huisgemeente
te beginnen onder leiding van Jezus Christus.

	Frank Bartleman (1871-1936) zei, terwijl hij de kerkhistoricus Merle D’Aubigne citeerde: “In
het begin was de gemeente een gezelschap van broeders die geleid werd door enige van de
broeders”.

733
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Principe 54
Gedenken van de armen

Tijdens het hevigste gedeelte van de Noord-Koreaanse hongersnood,
stierven naar schatting twee miljoen Noord-Koreanen van de honger. Dit
gebeurde in de jaren 1995-1998. De hongersnood heeft zich in verminderde mate voortgezet en de Noord-Koreanen zijn nog steeds niet in staat
zichzelf te voeden. Het Wereld Voedselprogramma moet jaarlijks nog
steeds zes tot acht miljoen van de 24 miljoen Noord-Koreanen van voedsel voorzien.
De overheid ontvangt alle voedselsubsidies en deze worden onder haar
controle verspreid. De voormalige leider Kim Jong Il heeft de Noord-Koreanen onderverdeeld in drie categorieën: trouw, twijfelachtig en vijandig. Dit systeem gaat door tot vandaag de dag. Voorrechten, inclusief het
recht op eten, worden aan de bevolking gegeven op basis van hun trouw
aan de leider. In 1996 verklaarde Kim dat hij bereid is om de andere twee
derde van de bevolking van de honger te laten sterven en om het land te
herbouwen met slechts het trouwe één derde gedeelte. Toch heeft zelfs
het leger van 1,1 miljoen mensen weinig voedsel. Zij beroven dorpelingen van hun laatste voedsel.
Een vluchteling getuigt: “We zochten naar een manier om onze familie
van voedsel te voorzien. De grote meerderheid van de mensen heeft extreme honger. Sommigen aten gras, boomschors en zand. Om daarna naar
het toilet te gaan is erg moeilijk. Christenen zijn de laatste die voedsel ontvangen”.
In plaats van het uitreiken van voedselhulp, bouwde en bezat de leider
Kim Jong Il zeventien luxe paleizen, 20.000 films en 10.000 flessen goede
wijn. De christenen zijn onderverdeeld in de twijfelachtige en de vijandige delen van de bevolking. Zij lijden veel lichamelijke honger, maar zij
blijven bezig met het lezen van Gods Woord, het bidden en het prijzen van
God.
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Binnen de denominationele kerken in veel landen gaan de financiële giften eerst naar de gebouwen en het pastorale personeel. Na deze uitgaven
blijft er weinig over voor het geven aan de armen, de zending en andere
noden. De ondergrondse kerk in Noord-Korea heeft geen voorgangers
met hoge salarissen of gebouwen waar ze voor moeten betalen. Zij zijn
ontzettend arm en toch delen zij met elkaar alles wat zij hebben.
In het Nieuwe Testament was het geven aan de armen geen bijzaak, maar
juist één van de hoofdmanieren die Jezus Christus benadrukte in het omgaan met geld.734 Ook de apostelen volgden dit patroon en benadrukten
dit als één van de tradities en leerstellingen van de gemeente.735
Het gedenken en het liefhebben van de armen is een essentieel onderdeel
van het nieuwtestamentische christenleven en in lijn met de woorden van
Jezus Christus. Jezus zei: “De armen hebt u immers altijd bij u, maar Mij
hebt u niet altijd”.736 Dit is dus een voortdurende, door God gegeven, verantwoordelijkheid en bediening van de gemeente.
We worden vooral door de apostel Jakobus aangemoedigd om zonder
partijdigheid liefde te tonen aan de armen in onze samenkomsten:
“Mijn broeders, heb het geloof in onze Heere Jezus Christus, de Heere der
heerlijkheid, zonder aanzien des persoons. Want als in uw samenkomst
een man zou binnenkomen met een gouden ring aan zijn vinger, in sierlijke kleding, en er kwam ook een arme man in haveloze kleding, en u
zou hoog opzien tegen hem die de sierlijke kleding draagt, en tegen hem
zeggen: Gaat u hier zitten op een mooie plaats, en u zou tegen de arme
zeggen: Gaat u daar maar staan, of: Ga hier zitten bij mijn voetbank, hebt
u dan niet onder elkaar een onderscheid gemaakt en bent u zo geen rechters geworden met verkeerde overwegingen?
Luister, mijn geliefde broeders, heeft God de armen van deze wereld niet
uitverkoren om rijk te zijn in het geloof, en erfgenamen te zijn van het
Koninkrijk, dat Hij beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben? U hebt
734
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daarentegen de arme schandelijk behandeld. Zijn het niet de rijken die u
overweldigen en slepen juist zij u niet naar de rechtbank? Lasteren zij niet
de goede Naam, Die over u is aangeroepen? Als u echter de koninklijke
wet volbrengt, volgens de Schrift: U zult uw naaste liefhebben als uzelf,
dan handelt u goed. Maar als u met aanzien des persoons handelt, begaat
u een zonde en wordt u door de wet ontmaskerd als overtreders”.737
Wij moeten snel leren welk een krachtige kans er voor ons ligt op dit gebied in het juiste gebruik van ons geld. Wanneer huisgemeenten starten
met het voornemen dat in plaats van het hebben van een gebouw en een
fulltime betaalde voorganger, het geld gebruikt wordt voor de armen,
dan zal er zeker een overvloedige oogst zijn van mensen die bereikt zijn
voor de Heere.738
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Principe 55
Getuigen en zendingswerk door geloof

Een 22-jarige vrouw keerde terug van China naar Noord-Korea met als
doel het evangelie te delen met vrienden en familie. Anderhalf jaar later
werd zij gearresteerd, nadat zij ontdekt werd bij het verspreiden van Bijbels en liedboeken.
Ze werd wreed gestraft alsof ze een terrorist was. Ze moest onder andere
24 uur lang in dezelfde positie zitten zonder te bewegen. Maar door een
wonder van God werd ze niet geëxecuteerd. Hij had meer werk voor haar.
Op een dag werd een gevangene naar dezelfde gevangenis als waar deze
vrouw gevangen zat gestuurd. De nieuwe gevangene was een NoordKoreaanse spion die werkzaam was in China om Noord-Koreaanse overlopers op te sporen. De voormalig geheime spion had geprobeerd om
van China naar Zuid-Korea te vluchten, maar werd gevangen genomen.
De nieuwe gevangene vroeg de 22-jarige christen of God bestond en of
Hij haar kon vergeven, omdat ze spijt had van wat ze anderen had aangedaan. De christen, die voor maar vierenhalve maand getraind was in
China, leidde de spion tot Christus. Daarna schreef ze, om de voormalig
spion te helpen, enkele Bijbelverzen op papier.
In Noord-Korea moet het getuigen van Jezus over het algemeen in het
geheim gebeuren. Christenen in Noord-Korea delen het evangelie niet
openlijk, omdat het tot onmiddellijke opsluiting, afranseling, marteling
en mogelijk de marteldood leidt. Er zijn twee extra factoren die ervoor
zorgen dat christenen in het geheim handelen. Het maakt hen niet uit dat
zij hun eigen leven verliezen, maar wanneer hun geloof ontdekt wordt,
zullen drie generaties van hun familie de doodstraf ontvangen (hun vaders en moeders, hun grootouders, hun ooms en tantes en hun kinderen). Overheidsspionnen worden eropuit gestuurd om hen te vangen.
Velen die Christus openlijk belijden, zijn overheidsspionnen en agenten die de leden van de ondergrondse kerk willen vangen. Alleen al het
noemen van de Naam van God is genoeg voor een onderzoek, zo niet
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voor een veroordeling. Uit angst voor elektronische observatie worden
alle christelijke gesprekken op geheime plaatsen gevoerd, soms ver weg
in afgelegen velden of de gesprekken zijn bijzonder zacht, zo zacht als
ademhalen.
Noord-Koreanen nemen veel tijd om met anderen een vertrouwensband
op te bouwen, voordat zij over hun geloof delen. Toch gaat het evangelisatie-werk door, een woord hier en een woord daar. Gods Woord keert
niet leeg terug en heeft grote overtuigingskracht. De kracht van de Heilige
Geest is met hen die getuigen van Jezus.
In de concentratiekampen en vernietigingskampen is de evangelieverkondiging openlijker. De verwachting onder de gevangenen is dat zij
geëxecuteerd zullen worden of zullen verhongeren. Gevangenen vinden
dat wanneer iemand gestorven is, er iemand moet delen dat er eeuwig
leven is, wat anderen hoop geeft voor de eeuwigheid; er is immers niets
te verliezen. Sommige Noord-Koreaanse christenen geven de voorkeur
aan dit lot in vernietigingskampen, omdat ze dan eindelijk in staat zijn om
vrij over Jezus Christus als hun Heere te spreken en over het verlangen van
God om het eeuwige leven te geven aan hen die geloven.
“Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen
in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden”.739
“Maar al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offer en de
bediening van uw geloof, ik verblijd mij en ik verblijd mij met u allen. En u
verblijdt zich ook daarover; verblijd u dan met mij”.740
Dan zijn er degenen die specifiek door de Heere geroepen zijn. Zij zullen
er in het geheim op uit gaan om te getuigen en zending te bedrijven, terwijl ze voor hun noden op God vertrouwen.741 Sommigen zullen hun baan
en veiligheid opgeven om door heel het land het evangelie te prediken.
Het is onbegrijpelijk voor ons dat jonge of oudere mensen hun huis, baan
en gemakken van het leven zouden opgeven om het goede nieuws te
739
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delen in zo’n dodelijk, martelend en wreed land. Maar deze christenen
vertrouwen op de Heere en zij hebben hun eigen leven niet lief, ook als
dit de dood tot gevolg heeft.
Daarom moeten we van de ondergrondse kerk in Noord-Korea leren om
keer op keer op God te vertrouwen. In landen zonder christenvervolging
moeten wij het evangelisatiewerk doen zolang de nacht nog niet gekomen is. God is bij machte te doen ver boven alles wat wij bidden of denken.742 Wij vertrouwen zoveel op de rijkdom en vrijheid in plaats van ons
volle vertrouwen in de Heere te stellen. Wij vertrouwen op modieuze
hulpmiddelen en niet volledig op de Heilige Geest!
Laten wij kiezen om de vervulling van de Heilige Geest te zoeken, om de
kracht van God te ontvangen, om te getuigen en met vrijmoedigheid te
spreken. Wanneer God het dan verkiest, zal Hij ons voorzien van de kracht
van de Heilige Geest zeker wanneer wij lijden omwille van het evangelie.
We moeten onze levens veranderen om als het Lichaam van Christus samen te komen, om een dieper begrip en vrees voor het Woord van God
te verkrijgen, om ons te bekeren van wereldgezindheid, om ons te bekeren van het zoeken van genot en rijkdom en om ons te bekeren van onze
verering van christelijke leiders. We moeten leren om te wandelen in de
Geest en zo niet de begeerten van het vlees te volbrengen743 en om God
opnieuw te vertrouwen om deel te zijn van Zijn groeiende gemeente.
Een leider van een ondergrondse kerk in Noord-Korea legde uit hoe God
Zijn beweging in stand houdt. Hij zei: “Mensen vragen mij: ‘Hoe overleven
de christenen in Noord-Korea?’ Zij hebben een geheim. Zij overleven door
Gods ingrijpen, bescherming en wonderen. Zij lijden lichamelijk veel honger, maar zij kunnen niet leven zonder het lezen van Gods Woord, het bidden tot God en het prijzen van God. Dat is het geheim van hun overleving!”
Dit is hoe de Noord-Koreaanse gemeente overleeft: Zij vertrouwen een
God die het onmogelijke doet!
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Hoe nodig is het voor ons om vandaag de dag niet te vertrouwen op de
arm van het vlees744 of op de plannen van mensen745, maar op een God
Die doet wat voor mensen onmogelijk is. Mogen wij instemmen met de
ondergrondse gelovigen die zeggen: “Wij geloven werkelijk in een God
van wonderen. Amen!”
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Principe 56
Explosieve groei in een antichristelijke staat

Om voor lezers te begrijpen welk leefmilieu christenen in Iran het hoofd
moeten bieden, is het noodzakelijk om een korte samenvatting te geven
van de Iraanse en van de islamitische wereldwijde agenda. Iran heeft een
totalitaire regering, een dictatuur, die verdrukking en vervolging uitoefent en soms de doodstraf geeft aan degenen met een ander geloof. De
Islamitische Republiek en haar leiders opereren onder een groot verlangen voor de islamitische wereldheerschappij met een religieuze ijver die
geen ander geloof erkent dan de islam.
Hoewel in een grote minderheid, is het christendom wel aanwezig in
Iran. Verder is Iran een uitsluitend islamitische staat. Het christendom in
Iran heeft een lange geschiedenis welke is begonnen vanaf Pinksteren.
Volgens Handelingen 2:9 waren er op de Pinksterdag Parthen en Meden
(Perzen, of hedendaagse Iraniërs) in Jeruzalem die deel waren van de
eerste, nieuwe, christelijke bekeerlingen. Vanaf dat moment zijn er altijd
christenen geweest in Perzië, het voormalige Iran. Christenen worden er
hevig vervolgd, in de gevangenis gezet, gemarteld en gedood.
Van Mahmoud Ahmadinejad (de voormalige president) wordt gezegd dat
hij geroepen is door goddelijk besluit om de terugkomst van de Twaalfde
Imam (een schijnredder van de wereld) in te luiden. Ahmadinejad hield
zijn achtste toespraak tijdens de opening van de herfstsessie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2012. Hier zijn twee citaten
uit zijn 34 minuten durende toespraak:
“De aankomst van de ultieme redder zal een nieuw begin, een wedergeboorte en een opstanding aanduiden. Het zal het begin zijn van vrede,
blijvende veiligheid en het ware leven”.
“Zijn aankomst zal het einde zijn van onderdrukking, zedeloosheid, armoede, discriminatie en het begin van rechtvaardigheid, liefde en medeleven”.
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De islam en andere religies zijn gecreëerd door mensen die misleid zijn
door de satan. De ware God kan niet Allah zijn, want die verklaart Mohammed als zijn profeet. De enige, alleen ware en levende God, onze Vader
in de hemel, verklaart dat Zijn Zoon Jezus Christus is. Hij zegt ons in Zijn
Woord:
•	“Kinderen, het is het laatste uur, en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het laatste uur is”.746
•	“Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus
is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent”.747
•	“En elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen
is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u
gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is”.748
De Bijbel geeft enkele bijzonderheden over een toekomstige wereldleider. Wij weten echter niet de identiteit van deze persoon. Wij hebben wel
in Openbaring 20 een aanwijzing dat onthoofding een belangrijke executiemethode van de antichrist is. “Onthoofd om het getuigenis van Jezus en
om het Woord van God”.749
De executiemethode van onthoofding wordt gebruikt door moslimextremisten. Zal God Iran en andere moslimnaties gebruiken om de grote
verdrukking in te luiden? Wij weten het niet. We moeten doorgaan om de
waarheid van het evangelie bekend te maken ondanks vervolging. God,
onze Hemelse Vader, verklaarde door middel van een stem uit de hemel
dat Jezus Christus Zijn Zoon is. De ware Redder van de wereld (Jezus Christus) stond op uit de dood en zal wederkeren naar de aarde in grote kracht
en heerlijkheid en met de hemelse legers.
Als christenen hebben we moslims lief zoals God ons gebiedt te doen. We
hebben alle moslimpersonen lief, maar we kunnen en mogen niet satans
dwalingen accepteren die ons een vals geloof en een valse Messias pre746
747
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senteren. Er is maar één ware en levende God, onze Hemelse Vader en en
één Heere, Zijn Zoon Jezus Christus. Hij is Degene Die ons kan redden en een
nieuwe hemel en een nieuwe aarde maakt zonder zonde, zorgen en dood.
Schattingen van het aantal christenen in Iran variëren. Sommigen schatten
dat er een miljoen christenen in Iran zijn.750 Een andere organisatie beweert een opwekkingsgolf. Ondanks dat alle rapporterende organisaties
niet hetzelfde zeggen, geloven ze allemaal dat er een wonderlijke groei
plaatsvindt ondanks grote vervolging. Christenvoorganger Nadarkhani
zegt: “Het Woord van God vertelt ons dat we moeilijkheden en ontbering
moeten verwachten omwille van Zijn Naam. Onze christelijke belijdenis is
niet acceptabel wanneer we dit negeren, wanneer we niet het geduld van
de Heere zichtbaar maken in ons lijden”.
Is ons christendom in niet-vervolgde naties koud, warm of lauw? Wanneer
je zegt dat je warm bent, getuig je dan ook elke dag en bij elke gelegenheid? Degenen in vervolgde landen riskeren hun levens om het wonderbare nieuws van Jezus te delen. Waarom delen wij het goede nieuws niet
iedere dag bij elke gelegenheid?
Het evangelie van Jezus Christus verspreidde zich vanaf het begin zeer
snel en met grote kracht omdat het verkondigd werd door Geestvervulde,
Christusgerichte en totaal toegewijde christenen. Zulke christenen werden niet gehinderd door tradities en religieuze ideeën van mensen. De
eenvoudige boodschap van de Zoon van God Die gekruisigd en opgestaan
is voor de zonden van de mensheid heeft zo’n impact gehad op miljoenen
levens, dat die al hun rechten en heel hun leven overgaven aan God en zo
vergeving van zonden ontvingen. We zien in het boek Handelingen verscheidene verslagen van deze explosieve groei:
•	“En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, en het
aantal mannen werd ongeveer vijfduizend”.751
•	“En er werden er steeds meer toegevoegd die in de Heere geloofden,
menigten van zowel mannen als vrouwen”.752
750
751
752
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“En het Woord van God verbreidde zich en het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe; en een grote menigte priesters werd aan het geloof
gehoorzaam”.753
Sommigen schatten dat tussen Handelingen hoofdstuk 2 en Handelingen
hoofdstuk 6 de gemeente in dit korte tijdsbestek groeide van 120 leden
naar 25000 gelovigen! Sommigen zullen waarschuwen tegen het zoeken
naar zo’n groei in de gemeente. We moeten echter niet proberen te hinderen wat God wil doen door Zijn Heilige Geest. Wanneer er tijden van
vervolging zijn die over de gemeente komen, kan dat resulteren in een
grote uitbreiding van het evangelie in de wereld. Sommigen schatten dat
in de laatste dertig jaren meer Iraniërs hun leven aan Jezus Christus gegeven hebben dan in de laatste 1300 jaar samen!754
Zo’n werking van Gods Geest is normaal wanneer God toegestaan wordt te
werken. Soms vraagt dit een tijd van vervolging en verdrukking voor de gemeente, zodat mensen niet verantwoordelijk zijn voor de gemeente, maar
dat God opnieuw de plaats gegeven wordt waar Hij recht op heeft om te
leiden en te sturen. Helaas is grote druk soms nodig zodat de afhankelijkheid van God opnieuw gezocht wordt. De eerste apostelen kwamen, nadat
ze voor het Sanhedrin gebracht waren, terug naar de andere gelovigen en
verhieven eensgezind hun stem tot God. Ze baden niet voor bescherming,
maar voor vrijmoedigheid om het evangelie te verkondigen. Ze vroegen
God om Zijn hand uit te strekken en zo wonderen en tekenen te doen in de
Naam van Jezus. Ze werden vervuld met de Heilige Geest en de plaats werd
bewogen. Dit zijn de tijden dat God op krachtige manieren soeverein begint
te werken. Soms is het Gods werkwijze dat Hij ons vele jaren laat wachten
in een staat van een lauw christendom. Dit doet Hij zodat wij aan het einde
van onszelf komen, waardoor wij het opnieuw tot God zouden uitroepen.
God heeft een overblijfsel in Iran dat afhankelijk is en dag en nacht uitroept tot Hem en vertrouwt op de werking van Zijn Geest. Op zo’n plaats
doet God het onmogelijke om Zijn Naam te verheerlijken en grote aantallen worden toegevoegd aan de gemeente.
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Als je in een land bent waarin geen vervolging is, zou je dan bereid zijn
om het uit te roepen tot de Heere,755 Hem vragend voor de Heilige Geest
om je te helpen het goede nieuws te delen, zoals christenen dat doen in
vervolgde landen? Zou jij bereid zijn om te huilen voor jouw buren die de
Heere niet kennen? Zou je bereid zijn om te huilen voor de bekering van
jouw land756 en dat het komt tot de kennis van het evangelie757 door Jezus
Christus onze Heere?
Moge we geloven in de wonderlijke groei van het Lichaam van Christus
wanneer we in kleine samenkomsten onder leiding van Jezus Christus uitstappen in geloof.
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Principe 57
Het geloof voortdurend delen in alle situaties

Een christen die gevangen genomen was in Iran werd verteld dat wanneer de christenen zouden stoppen met evangeliseren, dat dan alle gevangenen vrijgelaten zouden worden. Gemeenteleiders zien dit als bewijs dat christenen in Iran de aanwijzingen van de Heere volgen en dat zij
hun geloof delen zoals Hij hen heeft opgedragen.
“Een gevangengenomen christin vertelde, hoewel ze geconfronteerd
werd met gezondheidsproblemen, dat ze de kans heeft gehad om drie
mensen tot de Heere te leiden, waarvan een crimineel in de dodencel. Dit
maakte haar gevangenschap de moeite waard”.758
Voorganger Irani, die zeer lange tijd gevangen heeft gezeten in een Iraanse
gevangenis, richt zich tot de christenen in Iran door middel van een brief:
“Ondanks de druk en moeilijkheden in de gevangenis, ben ik verheugd
het volgende te delen. Mijn christelijke vreugde in de nieuwe, speciale dagen die gaan komen is als een fontein. En ik weet dat jullie, die de heiligen
en geestelijke kinderen van God zijn, bekend zijn met deze vreugde. Als
een dienaar van God wil ik jou aansporen blij te zijn. Weet dat alle geluk
welke we op aarde hebben, de eerste vrucht is van de grote vreugde die
we zullen ontvangen in de hemel. De Vader voorziet. Ik begrijp jouw zorgen in een tijd van vervolging, die sommigen ertoe dwingt om naar het
buitenland te vluchten. Echter, besteed alstublieft aandacht aan wat God
in de Bijbel zegt in Mattheüs: ‘Kijk naar de vogels in de lucht; ze zaaien
niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse
Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?’”759
Een andere christelijke voorganger, Farshid Fathi, wordt sinds december
2010 vastgehouden in de gevangenis. Hij werd beschuldigd van het bezit-
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ten van religieuze propaganda. Het bewijs dat aangeleverd werd door het
regime was dat voorganger Fathi Bijbels had gedrukt in het Perzisch, dat
hij onwettig Bijbels had verspreid en dat hij christelijke literatuur bezat.
Het regime beweerde dat deze christelijke activiteiten gelijk staan met
acties tegen de nationale veiligheid. Voorganger Fathi zit momenteel een
zesjarige straf uit in de beruchte Evin gevangenis. Zijn misdaad is dat hij
een christen is die vrij zijn geloof beoefent. Voorganger Fathi heeft een
vrouw, Leila, en twee kinderen, Rosana en Bardia. Zij lijden met hem mee.
Onder een onderdrukkend regime — zoals de Iraanse overheid — kunnen
gelovigen die hun geloof delen, aangemerkt worden als afvalligen van
het islamitisch geloof. Toch is er in velen een vrijmoedigheid van de Heilige Geest om hun geloof dagelijks en in het openbaar te delen met andere
Iraniërs. Gelovigen delen hun geloof met mensen in bussen, taxi’s, winkels en zelfs wanneer ze moeten wachten voor het rode licht. De openheid
voor de waarheid is zo groot dat sommige Iraniërs, wanneer hen de waarheid van het evangelie verteld is, zij het onmiddellijk willen aannemen.
De christenen houden geen speciale evangelisatiecampagnes, bijeenkomsten of andere georganiseerde activiteiten omtrent evangelisatie. Alle
Iraanse gelovigen delen in hun dagelijks leven het evangelie met velen
die ze tegenkomen. Omdat niemand van hen een buitenlandse zendeling
is, mengen ze zich gemakkelijk in hun land en cultuur en daarom zijn ze in
staat om hun geloof op natuurlijke wijze te delen in het dagelijks leven.
Een voorbeeld van deze vrijmoedigheid en van gehoorzaamheid aan de
Heilige Geest is dat van een christen die met zijn auto moest stoppen voor
een verkeerslicht in Teheran. De gelovige voelde zich geleid door de Heilige Geest om uit zijn auto te stappen, op het raam van een andere auto
te kloppen en de chauffeur het Nieuwe Testament te geven. Zij wisselden ook telefoonnummers uit en kort daarna geloofde deze man die het
Nieuwe Testament ontvangen had in Christus. Toen hij de man ontmoette
die hem het Nieuwe Testament gegeven had, getuigde de pasbekeerde
ervan dat hij een overweldigend verlangen voelde om de auto van de
gelovige te volgen en hij reed twintig minuten achter hem aan door de
straten van Teheran zonder te weten waarom. Dit is de manier waarop de
Heilige Geest werkt en velen tot Christus trekt door wat we wonderen en
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tekenen noemen. Dit is de normale werking van Gods Geest om mensen
tot Hemzelf te brengen door Jezus Christus.
Een christelijke taxichauffeur laat een ander voorbeeld van deze vrijmoedigheid zien. Hij heeft een kruisje aan de binnenspiegel van zijn taxi hangen. Hij heeft een bijbel op de stoel naast hem. Hij realiseert zich dat zijn
levensonderhoud, zijn vrijheid en zelfs zijn leven op het spel staan. Toch
zegt hij: “Hoe kan ik deze grote redding door Jezus Christus niet delen?!”
In Handelingen 1:8 worden we eraan herinnerd dat dit het werk van de
Heilige Geest is. Wanneer we de kracht van God, om door ons heen te getuigen, verloochenen, worden we zout dat zijn smaak verloren heeft.760
We kunnen naar God terugkeren met berouw en Hem vragen ons Zijn Heilige Geest te schenken. Zijn kracht zal zichtbaar worden in ons leven wanneer we in gehoorzaamheid en in afhankelijkheid van onze Heere Jezus
volgen. In het boek Handelingen werd Gods kracht geopenbaard door Zijn
engel en door de Heilige Geest om Filippus te leiden:
“En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei: Sta op en ga naar het
zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is.
En hij stond op en vertrok; en zie, een Ethiopiër, een kamerheer, en een
machtig heer van de kandakè, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar
schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, keerde terug, en hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de Geest zei
tegen Filippus: Ga ernaartoe en voeg u bij deze wagen”.761
Moge wij de leiding van de Heere in onze omstandigheden zoeken om zo
een getuige van Christus te kunnen zijn.
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Principe 58
Nieuwe bekeerlingen in iedere samenkomst

Het is in Iraanse huisgemeenten normaal om veel nieuwe bekeerlingen
te zien. Iraanse gelovigen verwachten dat elke week nieuwe mensen tot
bekering komen. Dit lijkt heel veel op het verslag in het boek Handelingen, waar staat dat de gemeente: “God loofde en genade vond bij heel
het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de
gemeente toe”.762 In sommige gevallen, wanneer ze samenkomsten hebben waar geen getuigenissen van een bekering zijn, onderzoeken ze wat
zij verkeerd gedaan hebben waardoor zij het werk van de Heere verhinderen. Deze groei gebeurde in de laatste dertig jaar en velen zeggen op
basis van voorzichtige schattingen dat het aantal gelovigen die onderdeel
zijn van de Iraanse huisgemeenten boven de één miljoen komt.
Iraniërs vinden de Heere Jezus Christus door evangelisatie van christenIraniërs en door persoonlijke één-op-één getuigenissen. De Heere gebiedt ons om discipelen te maken. Nadat een persoon zich bekeert en gelooft in Jezus, heeft diegene discipelschap nodig. Dit betekent het samen
optrekken en spreken met degenen die Christus hebben geaccepteerd en
hen onderwijzen wat de Bijbel zegt. Wanneer Iraanse christenen op de
Heilige Geest vertrouwen, zijn zij door de Geest geleid om degenen te
bereiken die gered zouden moeten worden. Zij zijn bereid hun levens te
riskeren door dit te doen, omdat ze geloven dat het een zonde is om het
goede nieuws van het evangelie van de Heere Jezus Christus niet te delen.
Hun toewijding aan Jezus Christus komt tot uiting in vele verslagen.
De prijs van deze groei in de gemeente is grote vervolging en gevangenneming. Mehdi Dibaj zat negen jaar in de gevangenis omdat hij weigerde
zijn geloof in Christus te verloochenen en om terug te keren naar de islam.
Hij zei: “Ik ben een christen. Als zondaar geloof ik dat Jezus voor mijn zonden gestorven is aan het kruis en door Zijn opstanding en overwinning
762
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over de dood heeft Hij mij rechtvaardig gemaakt in de aanwezigheid van
de heilige God. De ware God spreekt over dit feit in Zijn woord, het evangelie (Injil). Jezus betekent Redder ‘want Hij zal Zijn volk redden van hun
zonden’763. Jezus betaalde de prijs van onze zonden door Zijn eigen bloed
en gaf ons een nieuw leven, zodat wij kunnen leven voor de glorie van
God door de hulp van de Heilige Geest. Wij kunnen zijn als een dam tegen
verderf, een kanaal van zegen en genezing, en daarnaast beschermd zijn
door de liefde van God.
Als antwoord op deze goedheid, heeft Hij mij gevraagd om mijzelf te verloochenen en Zijn volledig overgegeven volger te zijn, niet te vrezen voor
mensen, zelfs wanneer ze mijn lichaam doden, maar om juist te vertrouwen op de Schepper van het leven Die mij gekroond heeft met de kroon
van barmhartigheid en ontferming. Hij is de grote Beschermer van Zijn geliefden en ook hun grote Beloning.
Ze spraken mijn evangeliseren tegen. Maar wanneer iemand een blind
persoon ziet die bijna in een put valt en dan z’n mond houdt, dan zondigt
die persoon764. Het is onze opdracht om, zolang de deur van Gods barmhartigheid open staat, slechte mensen te overtuigen om zich van hun zondige weg af te keren en naar Hem te vluchten, zodat ze gered worden van
de toorn van de rechtvaardige God en van de komende, vreselijke straf”.765
Drie maanden nadat hij uit de gevangenis gelaten werd, werd gemeenteleider Mehdi ontvoerd en werd hij later dood en hangend aan een boom
gevonden.
Zo’n toewijding in de levens van Iraanse christenen brengt het resultaat
waar God naar verlangt. De Hemel verheugt zich wanneer een zondaar
zich bekeert. God geeft het eeuwige loon, die van de martelaarskroon,
aan Zijn trouwe dienaar. Wij, in niet-vervolgde landen, nemen vaak de
gemakkelijkste weg. We zeggen: laat ons leven spreken. Maar wij zijn
verdronken in de zee van de wereld. Wij gebruiken onze stemmen niet en
we worden daarom niet gehoord. We hebben het zout van onze christen763
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levens verloren. Toen Jezus voor ons bad, sprak Hij tot Zijn Vader over de
toekomstige christenen die in Hem zouden geloven vanwege hun woord:
“En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord
in Mij zullen geloven”.766 Door ´hun woord´ te zeggen, duidt Jezus aan dat
wij christenen de woorden van onze mond moeten gebruiken om te getuigen van de redding. We moeten met de woorden van onze mond delen
wat Jezus voor ons gedaan heeft. We moeten met onze stemmen spreken over ons geloof met nederigheid, vriendelijkheid en met veel liefde.
“Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt
men tot zaligheid”.767
In Iran wordt het belijden van het geloof ook overgebracht door middel
van technologische middelen. Een prachtig getuigenis is die van een familie in Iran dat naar een evangelie-uitzending op een illegaal satellietstation luisterde. Als antwoord op het horen van het goede nieuws van de
Zoon van God en het eeuwige leven in Hem, baden ze dit gebed samen:
“Dierbare God, wij belijden dat wij zondaren zijn. Ik belijd dat ik mijzelf
niet kan redden door mijn eigen goede werken. Ik geloof dat U aan het
kruis gestorven bent voor mijn zonden. En ze legden U in het graf en U
stond na drie dagen op uit de dood. Ik geloof dat U levend bent en de
autoriteit hebt om mijn zonden te vergeven. En om mij rechtvaardig te
maken voor de Eeuwige God. Ik vraag U dat U mij aanneemt en zoals U
beloofde, geef mij alstublieft eeuwig leven. Ik dank U dat U mijn gebeden
verhoort, amen”.
Dit gebed schreven zij aan het evangeliestation en vroegen of het gebed
goed was. Dit eenvoudige geloof en antwoord op het evangelie laat zien
hoe God op een krachtige manier in dit land werkt om mensen vanuit een
agressieve religie, die veel uiterlijke religieuze vormen eist, om te draaien
tot de ware en levende God.
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Principe 59
Ontmoetingen van kleine groepen van gelovigen

Net als de gemeente in het boek Handelingen, die in huizen samenkwam
tijdens de grote druk van Joodse wreedheden, zo hebben tegenwoordig
gelovigen in Iran vergelijkbare omstandigheden die hen aangezet hebben om elkaar in een netwerk van kleine huisgemeenten te ontmoeten.
Wanneer vervolging in bepaalde gebieden intensiveert, zullen gelovigen
zich verplaatsen naar verschillende steden en daar ook huisgemeenten
starten, waardoor de verspreiding van deze samenkomsten voortdurend
plaatsvindt. De Iraniërs geloven dat Jezus Christus in hun kleine samenkomsten met hen is en daarom is er een vertrouwen dat zij ontmoeten
als een gemeente, zelfs wanneer er slechts een paar gelovigen aanwezig
zijn. Zij zien het als een noodzaak om anderen te ontmoeten en allen beschouwen zichzelf onderdeel van één gemeente. Er is geen keuze om een
gemeente met een bepaalde doctrine of aanbiddingstijl te vinden; alle
gelovigen zijn eenvoudigweg tevreden elkaar te ontmoeten.
In het boek Handelingen waren er misschien wel meer dan 25.000 nieuwe bekeerlingen in het eerste jaar van de geschiedenis van de gemeente.
Maar deze hele groei werd gemakkelijk opgenomen in kleine huisgemeenten aangezien zij naadloos samenwerkten. Het evangelie werd in
huizen gepredikt768 en wanneer er geen apostelen of oudsten aanwezig
waren onderwezen de oudere broeders de jongere broeders en zusters.
Deze samenkomsten, waar iedereen in staat was elkaar te onderwijzen,
maakte een snelle groei mogelijk. Ook zorgde het ervoor dat de gemeente zich eenvoudig kon aanpassen wanneer de Heere dagelijks mensen
aan de gemeente toevoegde.
De daaropvolgende 250 jaar, voordat er ooit een kerkgebouw gebouwd
was, was deze praktijk van ontmoetingen in huizen en andere kleine ge768

Handelingen 5:42, Handelingen 20:20

198

bouwen het patroon van de vroege kerk. In Iran en andere landen die gesloten zijn voor het evangelie, wordt deze methode door de Heilige Geest
gebruikt om Zijn gemeente te bewaren. Het is noemenswaardig dat Jezus
Zelf veel diende in huizen769 gedurende Zijn drie jaren van publieke bediening. En het is niet verrassend dat de Heere Zijn discipelen leerde om in
hun bedieningen ook private huizen te gebruiken.770 Hetzelfde gebeurde
bij de apostelen in de vroege gemeente.771
Er is een grote leegte in de levens van de mensen in Iran. Tachtig procent van de jongere generatie is ontevreden met het fundamentalisme
van de Islam welke niet kan voldoen aan hun diepste behoeften. Zij
zoeken naar echte antwoorden voor de problemen in hun levens. De
meeste jonge Iraniërs hangen het Islamitische geloof niet aan. Wanneer zij Jezus Christus kiezen, weten zij dat zij gekozen hebben voor
een eeuwigheid in de hemel, maar zij realiseren zich ook dat zij alles
moeten verzaken in dit aardse leven.772 Het geweldige evangelie van
God, gegeven door Zijn Zoon Jezus, wordt waardig geacht om alles voor
achter te laten, en eventueel, om je leven voor te verliezen. Er is geen
tussenweg; het is een totale overgave om het kruis op te nemen en Jezus te volgen om een levend offer te worden. De volgende verslagen
illustreren het gevaar:
Een huisgemeente werd overvallen door veiligheidstroepen op vrijdag 12
oktober 2012 in de stad Shiraz, in de provincie Fars in Iran. Twee leden van
de gemeente werden gearresteerd en ontboden in het detentiecentrum
van het ministerie van Inlichtingen, Pelak, waar zeven andere leden van
hun huisgemeente werden vastgehouden.
Een 27 jaar oude Iraanse christen bracht met zijn vrouw en jonge dochter
een rustige avond thuis door toen veiligheidstroepen in burgerkleding
zijn woning betraden en hem arresteerden. De veiligheidstroepen doorzochten het huis en legden beslag op persoonlijke bezittingen zoals een
computer, cd’s die christelijke cursussen en onderwijs bevatten, christe769
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lijke boeken en Bijbels en familiefotoalbums. De christen werd opgesloten. Maandenlang kreeg de familie geen informatie over zijn toestand en
verblijfplaats.
In een ander geval: vijftien christenen werden in de gevangenis gegooid.
Zij werden onder zware druk gezet om hun geloof te verloochenen, maar
weigerden dit te doen.
Echter “hoewel het veiliger is om in het Westen een gemeente te starten,
kan het gemakkelijker zijn om er een in Iran te stichten. Ga naar een conferentie voor gemeentestichters in Noord Amerika en je zult horen over
budgets, programma’s, marketingcampagnes en de noodzaak van een
goede manier van aanbidding. Woon een conferentie voor Iraniërs bij en
je krijgt een heel ander beeld. Zij zullen spreken over het starten van een
gemeente door Christus te delen met vrienden en familie, het verzamelen
van nieuwe gelovigen voor wekelijks bijbelonderwijs en gemeenschap,
en vervolgens met hen te bidden en hen te bemoedigen om het evangelie
te delen met hun vrienden en familie”.773
We kunnen het voorbeeld van onze Iraanse broeders en zusters volgen
door het starten van kleine gemeenschappen, onder leiding van Jezus
Christus.
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Principe 60
Martelaren in hoog aanzien in de gemeente

De gedachte dat iemand die gelooft in Christus wordt gemarteld, is iets
wat moeilijk te verdragen is. Toch hebben de Iraanse gelovigen, vanuit
een eeuwigheidsperspectief, hoge achting voor degenen die hun levens
hebben afgelegd omwille van Christus. Er zijn veel verhalen van martelaren in Iran. Dit zijn er enkele:
Op 19 januari 1994 verdween Haik van de straten van Teheran. De autoriteiten vermeldden zijn dood aan de familie op 30 januari; hij was 26 keer
in zijn borstkas gestoken: “Eigenlijk gaf Haik zijn hart twee keer aan Christus. De eerste keer toen hij Christus als Redder in zijn leven nodigde en de
tweede keer toen zijn hart van hem werd gescheurd vanwege zijn geloof
in Christus”.774
Martelaar Mehdi Dibaj schreef:
“Ik ben altijd jaloers geweest op die christenen die gemarteld zijn voor
Christus Jezus onze Heere. Wat een voorrecht om voor onze Heere te leven
en om ook voor Hem te sterven. Ik ben volledig gevuld met vreugde. Ik
ben niet alleen tevreden om in de gevangenis te zijn, maar ik ben bereid
om mijn leven te geven omwille van Jezus Christus”.775
De Iraniërs Abbas Amiri (voordat Abbas een christen werd, was hij een
toegewijde moslim die zelfs een bedevaart naar Mekka had gemaakt) en
zijn vrouw Sakineh Rahnama, die een samenkomst van een ondergrondse
huisgemeente in hun huis hadden, stierven aan hun verwondingen die
zij opliepen toen de geheime politie hun huisgemeentedienst overviel
en hen hevig sloegen. Abbas stierf meteen. Zijn vrouw stierf minder dan
een week later. Bij de samenkomst waren ook zeven andere mannen, zes
vrouwen en twee kinderen.
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Getuigenis van Hovsepian Ministries
Farsi Net

Martelaar Mohammed Ali Jafarzadeh werd ter dood gebracht door verhanging in de Evin-gevangenis in Iran.
Martelaar Mohammad Jaberi werd ook ter dood gebracht door verhanging in de Evin-gevangenis in Iran.
Martelaar Ghorbandordi Tourani, een Iraanse huisgemeenteleider, werd
vlakbij zijn huis vermoord.
Martelaar voorganger Mohammed Bajher Yusefi, door zijn kudde met liefde ook wel Ravanbaksh (letterlijk: zielgever) genoemd, werd vermoord.
Hij had zijn huis verlaten om tijd in gebed te besteden, maar hij kwam
nooit terug. De Iraanse autoriteiten deelden later op de avond de familie
mee dat zijn lichaam gevonden was terwijl het aan een boom hing in een
nabijgelegen bos.
Onlangs werd een broeder in Iran gearresteerd en berecht voor zijn geloof en hij deelde deze aansporing in een brief: “Op de ene dag zijn er
intense pijnen na afranselingen in ondervragingen, de volgende dag zijn
ze aardig voor je en bieden ze je snoep aan. Alleen deze afwisselingen
al maken je een man van staal om door te gaan in het verbreiden van
Zijn Koninkrijk. Wanneer je 120 dagen lang doorbrengt in een kamer met
een grote lamp die de hele tijd aan staat en daardoor dag en nacht niet
scheidt en wanneer je maar een paar minuten per week echt zonlicht
ziet, wordt je voor Hem bekwaam gemaakt. Je wordt een werktuig om
Zijn Koninkrijk te brengen op een duistere plaats en dan ben je in staat
het evangelie van leven en vrede te delen met een stervende wereld. En
dit is de plek waar je leert dat je jouw vijanden met heel je hart lief kunt
hebben”.776
Het verdriet en de pijn van een gelovige in Christus die gemarteld wordt, is
moeilijk te dragen. Toch is er bij de Iraanse gelovigen, vanuit een eeuwigheidsmentaliteit en eeuwigheidsperspectief, grote achting voor degenen
die hun leven hebben afgelegd voor de zaak van Christus.
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Zulke levens zijn niet tevergeefs afgelegd, maar ze bereiden de weg voor
de bevordering van het heerlijke evangelie van Jezus Christus. Zoals Tertullianus777 in zijn Apologeticum in 200 na Christus zei: “Hoe vaker we
neergemaaid worden door jullie, hoe sterker we groeien. Het bloed van
Christus is zaad”. Dit zaad wordt vandaag de dag in Iran gezaaid en we
kunnen een ontzaglijke oogst van zielen verwachten in de komende tijd
voorafgaand aan de komst van onze Heere.
Martelaarschap is een ontnuchterend onderwerp. Misschien zal het ons
ontnuchteren tot de plaats waar de gemeente moet zijn. De martelaarsgeest is de geest van het nieuwtestamentische christendom. We moeten
het geloof heroveren dat waardig is om voor te leven en te sterven. Christus vraagt van ons een volledige overgave van ons leven aan Hem. Als we
ons leven willen behouden, zullen we het verliezen.778
De Bijbel staat vol van getuigenissen van martelaren; vanaf het eerste
boek Genesis, waar Abel de eerste martelaar is779 tot het einde van het
boek Openbaring, waar de laatste martelaren gedood worden voor het
getuigenis van Christus.780 Van het begin tot het einde van de Bijbel is het
martelaarschap niet enkel aanwezig, maar voor elke lezer van de Bijbel
zeer in het oogspringend.
De apostel Johannes geeft ons deze vermaning: “Verwonder u niet, mijn
broeders, als de wereld u haat”.781 Het zou ons niet moeten verwonderen
of verbazen dat de wereld ons haat. Wanneer er kwaadsprekerij, godslastering, verwerping of zelfs gewelddadig handelen over ons komt,
zouden we niet verrast moeten zijn. Deze wereld en al zijn inwoners zijn
beledigd door het evangelie en door Christus in ons. Ons licht en onze
gerechtigheid spreekt van hun komende verdoemenis.782 Dagelijks is het
in ons leven zichtbaar dat zij op een dag door God veroordeeld zullen
worden.
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Een erkende vroegere kerkvader
Markus 8:35
Genesis 4
Openbaring 20
1 Johannes 3:13
Johannes 3:20

Hebreeën 11 is niet alleen een hoofdstuk van geloofshelden, zoals velen het noemen, maar het is ook een hoofdstuk van martelaarshelden.
“En weer anderen hebben spot en geselslagen verdragen, ja zelfs boeien en gevangenis. Zij zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking
gebracht, met het zwaard ter dood gebracht. Zij hebben rondgelopen
in schapenvachten en geitenvellen. Zij leden gebrek, werden verdrukt
en mishandeld. De wereld was hen niet waard. Zij dwaalden rond in afgelegen plaatsen en verbleven op bergen, in grotten en in holen in de
aarde”.783 Deze passage zou, samen met anderen, in ons een grote nuchterheid over dit onderwerp teweeg moeten brengen wanneer we hen
zien die ons voorgingen.
Een andere passage die vaak verkeerd wordt uitgelegd en over het hoofd
gezien wordt in deze context is te vinden in Romeinen 8: “Wie zal ons
scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Zoals geschreven
staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden
beschouwd als slachtschapen”.784
Evangelischen citeren deze passage om van de grootheid van Gods liefde te spreken; en zeker, Gods liefde is groot, maar helaas hebben we de
ware betekenis ervan verkeerd geïnterpreteerd. Paulus spreekt over hongersnoden, gevaren en zwaarden! Zal een zwaard ons van de liefde van
Christus scheiden? Of om een modern voorbeeld te geven: zal een pistool die op ons hoofd gericht is ons scheiden van de liefde van Christus?
Het antwoord is natuurlijk: nee. Niets zal ons scheiden van de liefde van
Christus; zelfs wanneer men ons martelt omwille van die kostbare Naam,
zullen ze niet in staat zijn om onze zielen aan te raken. We zijn veilig in
Christus’ liefde. Alles wat mensen met ons kunnen doen is deze aardse
tent vernietigen: het lichaam waar we in leven. Dit was wat de apostel Paulus benadrukt en waar hij op wijst in deze tekst. Martelaarschap
is het geheime wapen van de gemeente. Niemand kan de overwinning
van Christus’ liefde aan het kruis en de redding van mensen voor Hemzelf
wegnemen.
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Duidelijk zichtbaar is dat het delen in Zijn einde de climax is van het met
heel je hart Christus volgen,: “Martelaarschap is niet een soort zeldzame
ervaring voor een paar mensen die niet slim genoeg waren om de gevolgen te vermijden; het is het normale, logische gevolg van geloof in Christus en het volgen van Hem, omdat we in een vijandelijke wereld leven die
vijandig is tegen Hem”.785
Moge wij de Heere opnieuw vertrouwen dat Hij vandaag een vurig werk
van Zijn Geest in onze levens zal doen om Zijn getuigen (martelaren) van
het evangelie te zijn.
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205

Art Katz (1929-2007)

Epiloog:
de oproep om als gelovigen samen te komen

Dit boek is geschreven om gelovigen aan te moedigen in kleine samenkomsten samen te komen onder leiding van Jezus Christus.786 Er is dus geen
mens die aan het hoofd staat van al de gemeenschappen die op deze manier samenkomen. Hoewel er dienende leiders zijn, is er geen broeder die
over alle samenkomsten de leiding heeft. Ware onderwerping aan gezag
in de gemeente zou niet moeten berusten op het feit dat iemand gekozen
of ingehuurd is, maar zou moeten voortvloeien uit de geestelijke wandel
van de gelovigen. Dit betekent dat mensen zich gewillig aan de dienende
leiders onderwerpen, omdat ze zien dat Christus in hen gestalte krijgt, terwijl ze verlangen om in hun eigen wandel met de Heere deze dienende
leiders na te volgen.787
Elke samenkomst van gelovigen is zelfstandig en direct verantwoording
verschuldigd aan de Heere.788 Wanneer de Heere groepen samenbrengt,
zullen ze zich op het gebied van verantwoordelijkheid wederzijds aan
elkaar onderwerpen zoals de Geest hen leidt. De Heere zal leiders doen
opstaan op het moment dat de Heere hun gaven openbaart.789 Wanneer
de samenkomsten vermenigvuldigen en uitbreiden, zullen sommige
broeders over meerdere groepen verantwoordelijkheid hebben om een
herder voor hen te zijn.790 We geloven dat de Heilige Geest aan het werk
is om gelovigen bijeen te brengen als de bruid van Christus. We geloven
dat dit boek slechts een antwoord is op het werk dat de Heere al gedaan
heeft. Hij laat Zijn gemeente groeien en maakt haar rein.
Hoewel de roeping van God om een samenkomst te starten niet vereist dat je
verantwoording moet afleggen aan een geestelijke broeder, is het wel wijs
om op zoek te gaan naar een oudere broeder om je onder te stellen. Het is
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zinvol om verbonden te zijn met andere broeders die je kunt respecteren en
waar je op één lijn mee zit en die reeds in opgerichte (huis)gemeenten in je
omgeving zijn. Zelfs wanneer een broeder lid is van een denominatie, kan het
verstandig zijn om geestelijk onderworpen te zijn aan791 die broeder, hoewel
de nieuwe samenkomst van gelovigen niet onder die denominatie zal vallen. In het bijzonder in tijden van geloofsafval, zullen er situaties ontstaan
waarin je niet onderworpen kunt zijn aan voorgangers in je omgeving. Je
bent dan vrij om onder leiding van de Heilige Geest een nieuwe samenkomst
te starten, hoewel dat gepaard kan gaan met bespotting en misverstanden.
Je hebt geen toestemming nodig om als gemeente samen te komen in
groepen van slechts twee tot drie gelovigen.792 Je hebt geen toestemming
nodig om het brood te breken bij de maaltijd des Heeren of om iemand,
die duidelijk Jezus Christus volgt, te dopen.
“Een (huis)gemeente moet geboren worden in gebed”.793 Gebed is het
fundament van elk waarachtig werk van God dat tot opbouw is van het
Koninkrijk van God. Het gezamenlijk in kleine samenkomsten bidden en
uitroepen tot de Heere is een gezonde atmosfeer waarin de Heere Zijn genade zal geven aan de nederigen.794
Hier zijn enkele praktische richtlijnen voor samenkomsten van gelovigen:
richt je op de Heere Jezus Christus, de samenkomst is voor Hem. Gedenk
de verlossing door Zijn bloed door samen deel te nemen aan de maaltijd
des Heeren. Moedig gelovigen aan om een bijbelleesrooster te lezen. Laat
gelovigen delen wat de Heere hen in de voorgaande week geleerd heeft
door het lezen van de Bijbel. Bid voor de vrijmoedigheid van de Heilige
Geest om te getuigen door de week heen. Verzeker je ervan dat je grote
liefde hebt voor elke broeder en zuster in Christus, want dit is waardoor
we zullen weten dat we ware discipelen zijn. Onderwerp je aan broeders
die volwassen zijn in de Heere en die dienende leiders zijn. Moedig dienende leiders aan om andere groepen te stichten en te leiden.
Het zou kunnen dat niet alle gelovigen het met alles in dit boek eens zijn,
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maar we geloven dat het grootste gedeelte van de inhoud een effectief
verenigend middel voor het Lichaam van Christus is wanneer er samengekomen wordt onder leiding van Jezus Christus.
De samenkomsten van gelovigen gaan over Jezus Christus.795 Hij is het
doel van alles.796 Hij is voor ons de reden om samen te komen.797 Zijn Naam
is de grootste Naam.798 Hij is het Hoofd van de gemeente.799 Het leven van
de gelovigen.800 De heerlijkheid van God!801 Jezus en Hij alleen zou al onze
aandacht moeten krijgen. Velen hebben dat nog niet ervaren en kennen802
deze heerlijke Naam boven alle naam803 nog niet op deze wijze.
Moge God ons een vast geloof geven in de kracht van de Heilige Geest om
gelovigen samen te brengen en plaatselijke samenkomsten te starten, op
het moment dat wij de Heere in gehoorzaamheid volgen.
“En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar
buiten, hem tegemoet!”804 “Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij
recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten
de stad mogen binnengaan”.805
Heere, Uw gemeente zal nooit uitsterven. We zien op U als het einde van
de tijden nadert. Moge alle eer aan het Lam zijn. Moge Zijn evangelie met
iedereen gedeeld worden. Doe dit alstublieft omwille van Uw Naam en
eer. We verlangen ernaar om in witte klederen in eindeloze eeuwigheid
bij U te zijn. Verlos Uw heiligen op het voorbestemde moment. Verzamel
Uw uitverkorenen om een Bruid te zijn voor Uw Zoon. Doe door Uw Heilige Geest een werk waar geen mens zijn naam op kan zetten zodat alle
eer aan U gegeven zal worden. Amen.
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