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Laten we opnieuw beginnen aan het begin van 2 Petrus.

2 Petrus 1:1 Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus

Christus, …

Het Griekse woord voor dienstknecht is doulos, dat is slaaf of lijfei-

gene. Een doulos is iemand die is gekocht en waarvoor is betaald.

Laten we begrijpen dat dit woord doulos ook voor Christus wordt

gebruikt. Laten we daarvoor naar Filippenzen 2 gaan om te begrijpen

wat Christus deed toen Hij kwam om een menselijk slachtoffer te

worden. Hij kwam niet als koning. Hij kwam niet als een groot en

aanzienlijk iemand. Hij kwam niet als iemand in een hoge, verheven

positie. Laten we erop letten wat hier staat, omdat dit ons duidelijk

maakt dat het hele doel van onze bekering is om het allerhoogste

toppunt te bereiken.

Filippenzen 2:5-6 Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in

Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, …

In de gestalte Gods zijnde is de vertaling van het Griekse huparchon,

dat betekent feitelijk bestaande als God.

Filippenzen 2:6-7 …, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft

geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, …

Daardoor had Hij geen aanzien meer. Niet alleen dat, maar Hij kwam

met zo'n gewoon gelaat dat Hij niet knap was, geen in het oog sprin-

gend iets had waardoor mensen fysiek tot Hem aangetrokken konden

worden en zeggen: 'Aha! Dit is de Verlosser, dat weet ik want Hij is

het meest volmaakte, schitterende exemplaar van een menselijk

wezen dat ik ooit heb gezien.' Dat deed Hij niet, Hij had geen enkel
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aanzien! Bedenk dat Hij alles schiep dat er is, dus als er staat dat Hij

Zich vernederde, dan wordt dat ook echt bedoeld.

Filippenzen 2:7 …, en de gestalte van een dienstknecht heeft aange-

nomen, en aan de mensen gelijk geworden is.

Hier wordt ook doulos gebruikt, een slaaf, de laagste sport van de

maatschappelijke Romeinse ladder; een slaaf, gekocht en verkocht.

Maar hier was Hij volledig slaaf van God.

Filippenzen 2:8 En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij

Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de

dood des kruises.

Daarin ligt, gemeente, een levenslange les voor ons die we echt

moeten leren en bestuderen, omdat dit een diepgaand iets is om te

begrijpen wat onze Schepper voor ons deed. Ik denk dat Petrus in

zijn tweede brief heel wat meer bekering laat zien dan in zijn eerste

brief. En dit woordje doulos dat hij hier gebruikt is daarvoor naar

mijn mening een aanwijzing.

Laten we nu naar 2 Petrus 1:5 gaan:

2 Petrus 1:5-7 (Statenvertaling) … voegt bij uw geloof …

Dit is een toevoegen door erin te plaatsen, een uitbreiding door groei

van binnenuit.

2 Petrus 1:5-7 (Statenvertaling) …, voegt bij uw geloof deugd, en

bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid, en bij de matigheid

lijdzaamheid [beter: volharding], en bij de lijdzaamheid [volharding]

godzaligheid, en bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de

broederlijke liefde, [NBG: de] liefde jegens allen.

In het Grieks wordt dit laatste woord liefde voorafgegaan door het

woordje de zoals ook de NBG correct weergeeft. Petrus beschrijft

hier dus een opbouw door het ene element aan het andere toe te

voegen, uitmondend in het toppunt van de liefde.
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Terug naar vers 4, waar ik nog een aantal dingen wil doornemen om

wat meer inzicht te krijgen in datgene waarover hij schrijft. En ik

denk dat we iets heel interessants zullen gaan zien. Hoe vaak blijken

de geschriften van de apostelen, met enige variatie, overeen te stem-

men? Hoe kunnen ze met enige variatie toch overeen stemmen? Dat

zullen we zien! Al de punten die hier worden genoemd, worden door

Paulus als hij aan Timotheüs schrijft, op een iets andere manier ook

opgesomd.

2 Petrus 1:4 door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften

begiftigd, …

Het Grieks zegt eigenlijk met de kostbaarste en allergrootste belof-

ten. Als we ongeacht wat er gebeurt hieraan blijven denken, ons

denken op Gods beloften gericht blijven houden, dan doet het er niet

toe wat er gebeurt. Ik zal dat nog eens zeggen: Het doet er niet toe

wat er om u heen in de wereld gebeurt. We zullen een tijd gaan

meemaken waarin het uiterst wanhopig wordt. Hoe zou u zich voelen

als u recent een orkaan had meegemaakt waardoor uw hele wereld

om u heen fysiek totaal is vernietigd? Alles ligt in puin, alle bomen

zijn gebroken of omver gewaaid. Als uw hele aandacht op het

fysieke zou zijn gericht, zou onder die omstandigheden uw wereld

ten einde zijn gekomen, in het bijzonder als u God niet zou kennen,

of als u denkt God te kennen bent u misschien hartstikke boos op

Hem, maar als u zich richt op deze beloften en weet dat 'we Hem

zullen zien zoals Hij is' omdat 'we Hem gelijk zullen worden', dan

kan niets, niets, niets in deze wereld u op enige manier uit balans

brengen. Het kan zijn dat u enige tijd niet comfortabel zult zijn, maar

daar valt overheen te komen.

Er is een vrij befaamde Psalm die zegt dat God ons zal beschermen.

Laten we die eens opslaan in samenhang met het ontvangen van de

geestelijke beloften, waar Petrus het hier in 2 Petrus 1 over heeft.

Psalm 91:1-4 Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten,

vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de HERE: Mijn

toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw [ongeacht
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wat er gebeurt]. Want Hij is het, die u redt van de strik des vogel-

vangers, van de verderfelijke pest. Met zijn vlerken beschermt Hij u,

en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild

en pantser.

We kunnen dit koppelen aan Efeziërs 6 waar staat hoe we tegen Sa-

tan vechten met schild en pantser en wat er nog meer bij hoort.

Psalm 91:5 Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de

nacht, …

Want die dagen zullen aanbreken.

Psalm 91:5-6 …, voor de pijl, die des daags vliegt; voor de pest, die

in het duister rondwaart, voor het verderf, dat op de middag vernielt.

Of dat nu een oorlog is, of een orkaan, of een tornado, of een aard-

beving.

Psalm 91:7-8 Al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan

uw rechterhand, tot u zal het niet genaken; slechts zult gij het met uw

ogen aanschouwen, en de vergelding aan de goddelozen zien.

God kan afrekenen met de goddelozen – en dat zal Hij! Maar Hij zal

dat doen:

• op Zijn tijd

• op Zijn manier

• volgens Zijn plan

• met Zijn middelen

En als zij ten onder gaan is er geen redding mogelijk.

Psalm 91:9-12 Want Gij, o HERE, zijt mijn toevlucht. De Aller-

hoogste hebt gij tot uw schutse gesteld; geen onheil zal u treffen, en

geen plaag zal uw tent naderen; want Hij zal aangaande u zijn enge-

len gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen; op de handen zul-

len zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot.
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Dit vers werd door Satan voor Jezus aangehaald tijdens de verzoek-

ing in de woestijn.

Psalm 91:13-14 Op leeuw en adder [beide tekenen van Satan] zult

gij treden, jonge leeuw en slang zult gij vertrappen. [God spreekt

nu:] Omdat hij [vul uw naam maar in] Mij zeer bemint, …

Daarom, gemeente, vinden al deze dingen plaats.

Psalm 91:14-16 …, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem beschutten,

omdat hij mijn naam kent. Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden;

Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn, Ik zal hem uitredden en tot ere

brengen. Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen, en Ik zal hem

mijn heil doen zien.

Wat deze allergrootste en kostbaarste beloften ook maar zijn, richt

uw aandacht daarop als de tijden moeilijk worden. Op die manier

zult u nooit ontmoedigd raken, zult u niet in de put komen te zitten,

zult u altijd een weg uit alle moeilijkheden vinden die zich zullen

voordoen.

Laten we weer teruggaan naar 2 Petrus 1:4 om daar naar nog enkele

andere dingen te kijken:

2 Petrus 1:4 …, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de godde-

lijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de

wereld heerst.

Laten we nu kijken naar dit punt van verderf en dergelijke, waaraan

we moeten ontkomen. De wereld is bezig met van alles wat verder-

felijk is. In de sport kan er maar één team winnen!

1 Corinthiërs 9:24 Weet gij niet, dat zij, die in de renbaan lopen,

allen wel lopen, …

Als we bij wat andere punten die hiermee samenhangen aankomen,

zullen we zien dat ook wij betrokken zijn bij een race, we lopen al-
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lemaal. In de wereld is er bij hun races, met name de marathons, vol-

harding nodig.

1 Corinthiërs 9:24 …, doch dat slechts één de prijs kan ontvangen?

…

Maar in ons geval zullen we allemaal de prijs ontvangen – de prijs

van de hoge roeping van Jezus Christus.

1 Corinthiërs 9:24-25 … Loopt dan zo, dat gij die behaalt! En al

wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles; …

Zo begrijpen we iets meer over de zelfbeheersing die we moeten

hebben.

1 Corinthiërs 9:25 …; zij om een vergankelijke erekrans te verkri-

jgen, …

Zij stalen hun spieren, werken daar dag en nacht aan, houden hun li-

chaam in de beste vorm zodat zij kunnen rennen of duwen of

schuiven of tackelen of springen of vangen – waar ze ook maar mee

bezig mogen zijn. Dat alles voor een vergankelijke erekrans. Die zal

verwelken. Als we eenmaal honderd jaar in het Millennium zijn, wie

zal zich dan de wereldkampioenen uit deze tijd nog herinneren?

Niemand!

1 Corinthiërs 9:25 …; wij om een onvergankelijke.

Wij zullen een naam krijgen die absoluut fantastisch is. Elk van ons

zal die naam persoonlijk ontvangen van Jezus Christus – die naam

zal nooit verwelken, nooit in de vergetelheid verdwijnen.

1 Corinthiërs 9:26-27 Ik loop dan ook niet maar in den blinde en ik

ben geen vuistvechter, die zo maar in de lucht slaat. Neen, ik tuchtig

mijn lichaam en houd het in bedwang, om niet, na anderen gepredikt

te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden.



De tweede brief van Petrus, deel 2 7

Er is nog iets wat we daarmee in samenhang moeten begrijpen. Als

we echt de Geest van God hebben en God de Vader heeft ons gero-

epen – en dat is zo, want anders zouden we Zijn Geest niet hebben –

dan zullen we niet verloren gaan als we doen wat Petrus hier zegt en

er echt naar streven om dat te doen. Maar doe ook wat Petrus hier

zegt met alle ijver. Laten we dit ijverig (Statenvertaling: met alle

naarstigheid) doen. De mensen in de wereld doen het voor een ver-

gankelijk iets.

Laten we enkele dingen bekijken die belangrijk zijn betreffende ver-

gankelijk versus onvergankelijk.

1 Petrus 1:2-4 de uitverkorenen naar de voorkennis van God, de Va-

der, in heiliging door de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenging

met het bloed van Jezus Christus: genade en vrede worde u ver-

menigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus

Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding

van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden

[moet zijn: heeft verwekt] tot een levende hoop, tot een onver-

gankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de he-

melen weggelegd is voor u,

We zijn ontkomen aan het verderf dat in de wereld is. Nu kijken we

uit naar iets dat onvergankelijk is. Als Christus komt zal Hij dat met

Zich meebrengen.

Ten einde vrijgekocht te worden, moeten we vrijgekocht worden met

iets dat niet vergankelijk is.

1 Petrus 1:18-20 wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zil-

ver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die u van de

vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus,

als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Hij was van tevoren

gekend, voor de grondlegging der wereld, doch is bij het einde der

tijden geopenbaard ter wille van u,



De tweede brief van Petrus, deel 28

1 Petrus 1:23 als wedergeboren [moet zijn: opnieuw verwekt], en

niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende

en blijvende woord van God.

Ik weet en u weet dat met de ervaring van het ouder worden, we

weten dat hoe ouder we worden, hoe minder tijd ons resteert van dit

leven. Er komt een moment dat dit oude lichaam het gewoon op-

geeft. Iemand vertelde me over een van zijn familieleden die onlangs

gestorven was. Ze waren 's nachts om twee uur nog uit bed geweest,

hij voelde zich goed en de ander vroeg hem hoe hij zich voelde. Hij

zei goed, ging terug naar bed en was 's morgens dood. Dat is de

manier om te gaan! Ik bedoel als we kunnen kiezen dan is dat de

manier! Deze persoon was zo'n 80 jaar oud – ver over de 80. Als hij

de Geest van Christus had dan heeft hij de garantie op een onver-

gankelijke erfenis. Dat is het hele punt waar het om draait. Paulus

heeft het hier over, dat moet wel! Ik kan nauwelijks op dat moment

wachten. Dat is iets geweldigs. Als we dit echt in gedachten houden

en ernaar uitkijken, zal dat iets ontzagwekkends zijn!

1 Corinthiërs 15:51 Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zul-

len wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden,

Er zal een metamorfose plaatsvinden – daarom kunnen we het een en

ander van insecten leren. Zij veranderen van de ene vorm in de an-

dere – een rups wordt een vlinder. Als we naar een vlinder zouden

kijken zonder te weten dat deze voortkwam uit een rups, dan zouden

we geen relatie zien tussen die twee. Maar zij gaan door een proces

waardoor die verandering plaatsvindt. Dat proces heet metamorfose.

Onze verandering zal ogenblikkelijk zijn!

1 Corinthiërs 15:52-53 in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste

bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onver-

gankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden [een

metamorfose ondergaan]. Want dit vergankelijke moet onverganke-

lijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.
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Daar moeten we naar uitkijken. Dit zijn de zeer grote en kostbare

beloften. Daarna kunnen we volledig deelhebben aan de goddelijke

natuur.

Laten we naar nog iets anders kijken:

2 Petrus 1:4 …, ontkomen aan het verderf [alle verderf], dat door de

[bedrieglijke] begeerte in de wereld heerst.

Hoe kunnen we ontkomen aan het verderf dat in de wereld is als we

nog in de wereld zijn en er van alle kanten door omringd worden? De

wereld is overal om ons heen. Zoals Jezus zei: 'We zijn niet van de

wereld; we leven in de wereld.' Hier volgt hoe we kunnen ontkomen.

1 Johannes 2:15 Hebt de wereld niet lief …

We zullen zien dat Johannes hier de woorden de wereld zes keer ge-

bruikt; dat heeft dan echt wel iets te zeggen en moet ons tot goed

nadenken aanzetten.

1 Johannes 2:15-16 … en hetgeen in de wereld is. Indien iemand

de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat

in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een

hovaardig leven, …

Leven is de vertaling van het Griekse woord bios; van dit woord is

ons woord biologie afkomstig en dat duidt op fysiek leven.

1 Johannes 2:16-17 …, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En

de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God

doet, blijft tot in eeuwigheid.

Het is interessant dat we hier zes maal de wereld hebben en drie keer

begeerte of begeren en daarnaast ook nog een hovaardig leven.

Zoals we straks zullen zien bouwt Petrus zijn betoog op naar wat hij

in het tweede hoofdstuk aan de orde zal stellen. Als er slecht nieuws

is dan brengen de apostelen altijd eerst het goede nieuws en pas
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daarna het slechte nieuws. Eerst inspireren ze ons zodat we de cor-

rectie kunnen begrijpen en daarna stellen ze aan de orde wat er

gaande is.

Laten we naar Efeziërs 4 gaan om te zien dat de wereld draait om

bedrieglijke begeerten. Eerst een opdracht voor u. Als u binnenkort

weer televisie kijkt moet u zich bij iedere reclame eens afvragen: Is

dit de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en een ho-

vaardig leven? U zult dan zien dat voor praktisch iedere reclame

deze vraag met "Ja" kan worden beantwoord. Bijna voor iedere re-

clame!

Efeziërs 4:22-24 dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude

mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten,

dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe

mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige

gerechtigheid en heiligheid.

En daarna komen er nog andere dingen aan de orde om af te leggen

of aan te doen.

2 Petrus 1:5 Maar schraagt om deze reden [de genoemde beloften]

met betoon van alle ijver …

We moeten ons zoveel als mogelijk is inspannen. Hoe kunnen we de

maximum inspanning leveren? Met Christus in ons! We vragen God

ons te zegenen in onze inspanningen zodat we de maximum inspan-

ning kunnen leveren. Als Christus in ons is dan vragen we God om:

• ons te helpen

• ons te motiveren

• ons te inspireren

• ons de benodigde ijver te geven

en dan zullen we in staat zijn heel wat productiever te zijn. Hier komt

nog bij dat we op deze manier, als we de eerste keer niet slagen, niet

totaal uit het veld zullen zijn geslagen. We zijn dan in staat weer tot

onszelf te komen en verder te gaan.
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2 Petrus 1:5-6 … door uw geloof de deugd, door de deugd de ken-

nis, door de kennis de zelfbeheersing, …

We zullen zo zien wat voor soort zelfbeheersing dat is.

2 Petrus 1:6-7 …, door de zelfbeheersing de volharding, door de

volharding de godsvrucht, door de godsvrucht de broederliefde en

door de broederliefde de liefde [van God] jegens allen.

Laten we nu de draad oppakken waar we de vorige keer ophielden –

we eindigden met geloof en waren net begonnen aan:

4) Deugd – wat morele oprechtheid betekent.

Deze term wordt slechts drie of vier keer in het hele Nieuwe Testa-

ment gebruikt, en dat gebruik hangt samen met iets goeds, in de zin

van goed gedrag. Vanaf dit punt zullen we het dan ook bekijken

vanuit het oogpunt van goed gedrag. Er zijn deugdzame of goddeli-

jke of goede dingen die we moeten doen. Dit hier is inderdaad een

heel belangrijk Schriftgedeelte waar we een andere keer wat dieper

op in zullen moeten gaan.

Efeziërs 2:10 Want zijn maaksel zijn wij, …

We kunnen dat zien als overwinnen met Christus in ons.

Efeziërs 2:8 Want door genade zijt gij behouden, …

In het Grieks duidt dit op een voltooide handeling, een feit vanuit het

verleden. Zoals ik eerder opmerkte zijn er drie stappen van behoud:

• het nu reeds behouden zijn

• het momenteel behouden worden

• het behouden zullen worden bij de opstanding

Efeziërs 2:8-10 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof,

en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat

niemand roeme. Want zijn maaksel zijn wij, …
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Laat God dat volmaakte werk in u doen.

Efeziërs 2:10 …, in Christus Jezus geschapen …

Wat zei de apostel Paulus tegen de Galaten? 'O Galaten, ik doorsta

weeën voor u totdat Christus gestalte in u gekregen heeft.'

Efeziërs 2:10 … om goede werken te doen, …

Goed kan hier deugd betekenen. Dat zijn dan de goede werken die je

aan de buitenkant ziet, evenals de goede werken die alleen maar van

binnen plaatsvinden.

Efeziërs 2:10 …, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin

zouden wandelen.

Laten we nu Lucas 6 opslaan om dit wat verder uit te diepen. Als we

deugd zullen hebben dan zullen we een relatie met Christus die goed

is, moeten hebben. We zullen moeten nadenken over wat goed is,

doen wat goed is en hier in Lucas wordt het met een boom verge-

leken.

Lucas 6:43-45 Immers, er is geen goede boom, die slechte vrucht

voortbrengt, noch ook een slechte boom, die goede vrucht voort-

brengt. Want elke boom wordt aan zijn eigen vrucht gekend. Want

van dorens leest men geen vijgen, en van een braamstruik oogst men

geen druif. Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het

goede [dat is dan de deugd] voort …

Als we ontkomen zijn aan de begeerte van de wereld en dat zijn we –

en als we de wereld niet liefhebben evenmin als de dingen die in de

wereld zijn, en als we ons niet laten leiden door de begeerte van het

vlees en de begeerte van de ogen en een hovaardig leven, wat zullen

we dan doen? Dan zullen we goede dingen voortbrengen, vanuit ons

hart, dat zal er het gevolg van zijn.

Lucas 6:45 … en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze

voort. …
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Denk daarover na als u de voortglijdende degeneratie van de televisie

ziet plaatsvinden. Hoevelen van u hebben dat in de laatste tien jaar

opgemerkt? In toenemende mate gedegenereerd. Als we begrijpen en

bedenken dat elk woord dat gesproken wordt vanuit het script komt;

als we begrijpen en beseffen dat elke scene van te voren is gepland,

elk frame in die videotape is ge-edit om er precies uit te zien en te

zeggen wat ze willen, dan zien we dat ze uit de boze schat van hun

hart het boze voortbrengen.

Lucas 6:45 … Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de

mond.

Heel veelzeggend! Absoluut waar!

We hebben enkele van de deugden gezien die we nodig hebben.

Laten we dan nu naar Colossenzen 1 gaan. Daar zullen we iets an-

ders zien dat hiermee samenhangt. Colossenzen 1:9 past hier he-

lemaal bij, maar laten we zien wat hier staat:

Colossenzen 1:9 Daarom houden ook wij sedert de dag, dat wij dit

gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen, dat gij met de

rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden, …

Dat is wat we willen, gemeente. Wij willen de kennis en wil van God

kennen en begrijpen, omdat dat het allerbelangrijkste is dat we in dit

leven kunnen kennen. Alleen God kan die openbaren en geven. Dat

is wonderbaarlijk! Er zullen tijden zijn dat we studeren, bidden en

overdenken, waarin God ons extra begrip zal geven. Ik kan u ver-

zekeren dat er niets bemoedigender is dan dat – en we weten dat het

van God moet komen, het komt niet vanuit onszelf – het komt van

God! Het is nodig dat die kennis toeneemt.

Colossenzen 1:9 …, in alle wijsheid en geestelijk inzicht,

Dat is mogelijk met de gezindheid van Christus, die geeft ons

geestelijk begrip.
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Colossenzen 1:10-11 om de Here waardig te wandelen, Hem in alles

te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de

rechte kennis van God. Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd …

Dit is het Griekse dunamis, wat verwijst naar de energie die komt

van de Gods Geest.

Colossenzen 1:11-12 … naar de macht zijner heerlijkheid tot alle

volharding en geduld, en dankt gij met blijdschap …

De toekomst zal echt zwaar en moeilijk worden. Als we desondanks

met blijdschap kunnen danken zou dat geweldig zijn.

Colossenzen 1:12 … de Vader, die u toebereid heeft …

Dat is echt waar, God heeft dat gedaan. Ik heb heel wat preken ge-

hoord waarin werd gezegd: je moet dit doen; je moet dat doen om te

kwalificeren, om je toe te bereiden. Als je dat niet doet zul je niet

kwalificeren, dan schiet je tekort en haal je het niet. Wel, als Christus

in ons is en God de Vader bereid ons toe, dan zullen we het halen!

Colossenzen 1:12-14 … voor het erfdeel der heiligen in het licht. Hij

heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het

Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing heb-

ben, de vergeving der zonden.

Luister, God doet alles zodat we het doel zullen bereiken! Dat is

geweldig, gemeente! Dat is fantastisch! We zullen het bereiken. Ik

weet dat er een tijd aanbreekt dat wij andere broeders en zusters kun-

nen helpen en inspireren om hetzelfde te doen.

Laten we nu naar 1 Petrus 3:8 gaan:

1 Petrus 3:8 Ten slotte, weest allen eensgezind, medelijdend, …

Dit maakt allemaal deel uit van de deugd die we moeten hebben. Let

er nu op hoe de ene aansporing op de andere volgt, net als in 2 Petrus

1.
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1 Petrus 3:8 …, hebt de broeders lief, …

Dat doelt op het meeleven met en begrijpen van andermans proble-

men.

1 Petrus 3:8-12 …, weest barmhartig en ootmoedig, en vergeldt

geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel,

wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven. Want: wie

het leven wil liefhebben en goede dagen zien, weerhoude zijn tong

van het kwade, en zijn lippen van bedrog te spreken; hij wijke af van

het kwade en doe het goede, hij zoeke de vrede en jage die na, want

de ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun

smeking, maar het aangezicht des Heren is tegen hen, die het kwade

doen.

Dus nogmaals, laat het aan God over. Dat zijn enkele van de dingen

die we hebben in het kader van deugd.

5) Kennis

Er zijn twee soorten kennis die hier worden opgesomd; ze worden

door elkaar gebruikt. We hebben:

• epignosis, wat kennis die behoud geeft is en die van God komt

• gnosis, wat kennis is

maar ze worden door elkaar gebruikt. Ik heb er een woordstudie aan

gewijd en ben tot de conclusie gekomen dat ze vaak door elkaar

worden gebruikt. Laten we kijken naar het toppunt van de kennis die

God wil dat we verwerven. We gaan daarvoor naar Efeziërs 1 en al-

leen God kan deze kennis geven.

Efeziërs 1:17 opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader

der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om

Hem recht te kennen:

Daarom gaan we hier doorheen en bestuderen we het op de manier

dat we dat doen, zodat we zoveel als mogelijk is kunnen gaan begri-

jpen.
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Efeziërs 1:18 verlichte ogen uws harten, …

Die woorden spreken me aan ogen uws harten. We zien bepaalde

dingen met de ogen, maar we zien andere dingen met ons denken, en

daar heeft hij het hier over.

Laten we naar deze kennis kijken, deze epignosis die we moeten

toevoegen aan ons geloof en daar deel van gaan laten uitmaken. Ge-

loof is het fundament, daarna voegen we alle andere dingen toe zoals

Petrus zei, en hij eindigt met liefde. Paulus begint in de vrucht van de

Geest met liefde en voegt de andere dingen daaraan toe om te eindi-

gen met zelfbeheersing. Laten we nu kijken naar de soort kennis die

God wil dat we verwerven.

Efeziërs 1:17 opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader

der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om

Hem recht te kennen:

De epignosis – God wil dat we die kennis verwerven.

Efeziërs 1:18 verlichte ogen uws harten, zodat gij weet, …

Dat is een geweldige ervaring! God wil dat we die allemaal hebben

in samenhang met Zijn Woord. Er kunnen dus momenten zijn dat u

bidt of dat u studeert en dan opeens, als een bliksem of een donder-

slag begrijpt u opeens wat u daarvoor nooit hebt begrepen. Dat kwam

niet omdat het er niet stond, het stond er al die tijd, maar God opende

nu uw denken ervoor.

Net als Job, Job maakte hetzelfde mee. Hij zag het met zijn ogen, hij

zag gedeeltelijk – of hij hoorde met zijn oren zoals hij zegt. Maar hij

moest iets heel belangrijks gaan begrijpen en dat was dat God God

IS.

Job 42:1 Toen antwoordde Job de HERE:
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God kwam tot Job en Hij sloeg hem niet neer; Hij sloeg hem niet van

alle kanten omdat Satan dat al heel vakkundig had gedaan. Hoe

zouden wij ons voelen als we weken lang, misschien wel maanden

lang van top tot teen onder de zweren zouden zitten, en zouden neer-

zitten om die met een potscherf te krabben, waarbij de etter en het

bloed eruit stroomden, en de vliegen erop af zouden komen om hun

eitjes in die zweren te leggen. Na verloop van tijd zouden we maden

in onze zweren zien kruipen. Hij had heel wat meegemaakt en was

nagenoeg aan het eind van zijn latijn. Als we dus denken dat we een

slechte week hebben gehad, denk dan eens aan Job!

God kwam tot Job en zei: "Waar was je toen ik het fundament van de

aarde legde? Als jij je met majesteit kunt bekleden zoals Ik daarmee

ben bekleed en als jij met één woord het water tot stilstand kan bren-

gen, dan zal Ik toegeven dat jij jezelf kunt behouden." Job snapte de

les.

Job 42:2 Ik weet, dat Gij alles vermoogt, en dat geen uwer plannen

wordt verijdeld.

God weet alles! Dat getuigt van ontzagwekkende kracht! Dat wil niet

zeggen dat God rondgaat om in ieders denken te spioneren. Begrijp

dat alstublieft! Maar het betekent dit: God kan elke gedachte kennen

die Hij op een bepaald moment wil kennen. En daarnaast geldt dat

alles wat we denken in ons geheugen wordt opgeslagen, het is dus

altijd aanwezig.

Job 42:3 ‘Wie is het toch, die het raadsbesluit omsluiert zonder ver-

stand?’ …

Job sprak over zichzelf.

Job 42:3-5 … Daarom: ik verkondigde, zonder inzicht, dingen, mij

te wonderbaar en die ik niet begreep. ‘Hoor nu, en Ik zal spreken; Ik

wil u ondervragen, opdat gij Mij onderricht’ Slechts van horen zeg-

gen had ik van U vernomen, …

Gedeeltelijk begrip, alleen maar de buitenkant, niet de binnenkant.
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Job 42:5 …, maar nu heeft mijn oog U aanschouwd.

Met andere woorden zijn ogen des harten begrepen nu pas wie en

wat God is.

Job 42:6 Daarom herroep ik en doe boete in stof en as.

Laten we weer naar Efeziërs 1 teruggaan. Ik kan u garanderen dat

hoe meer onze ogen des harten geopend worden, hoe meer we de

grootheid van God gaan zien en wat God heeft gedaan en de over-

weldigende omvang van Gods beloften en de overweldigende

zegeningen die God voor ons in petto heeft – zoals Petrus zei: 'kost-

bare en zeer grote beloften' – dan hoeven we ons geen zorgen te

maken over het pijnigen van ons vlees om nederig te worden, we

zullen dan overmand worden door ontzag!

Efeziërs 1:18 verlichte ogen uws harten, zodat gij weet, …

Gemeente,God wil dat we altijd weten.

Efeziërs 1:18 …, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heer-

lijkheid is zijner erfenis bij de heiligen,

'Hoe rijk de heerlijkheid'. Gemeente, ik weet niet wat het zal zijn een

geestelijk wezen te zijn, gekleed met geestelijke kleding, en toegang

te kunnen hebben tot de grootste rijkdommen van het universum. Dat

zal God ons allemaal geven; dat is iets geweldigs!

Efeziërs 1:19 en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die

geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht,

Laten we nu naar Colossenzen 2 gaan om te zien wat daar wordt

gezegd over het geheimenis van God – God wil dat we dat weten.

Als God ons roept, zegt Hij: 'Ik zal je in vertrouwen nemen, Ik zal je

Mijn plan openbaren.'
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Colossenzen 2:2 opdat hun harten getroost en zij in de liefde ver-

enigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht, …

Als we die kennis begrijpen, dat inzicht hebben en vol vertrouwen

zijn in dat begrip dan kan niemand dat ons ontnemen. Helemaal nie-

mand!

Ik sprak onlangs over de telefoon met iemand. Hij vertelde mij een

probleem. Ik zei hem: 'Adem eens voor mij.' Daarna wachtte ik af en

hij antwoordde: 'Dat kan ik niet.' Ik zei: 'Daar hebt u gelijk in. Er zijn

bepaalde dingen die je alleen zelf kunt doen.' Dit ging over ander-

mans problemen en mensen die hem lastig vielen met al hun proble-

men. Mensen gaan zich zorgen maken – gewoon zorgen! Sommige

mensen maken zich zorgen over niets. Ze denken: 'Er moet iets

verkeerds met me zijn, want ik heb niets om me zorgen over te

maken.' Daarom vroeg ik die persoon voor mij te ademen. Hij kon

dat niet. We kunnen geen kerk hebben waar alle leden aan de

beademingsapparatuur liggen, want als die uitvalt kunnen ze niet

meer ademen.

Ziet u, God wil dat we weten! Hij wil dat wij allemaal ten volle ver-

zekerd zijn, in ons denken en in ons hart.

Colossenzen 2:2-3 …, en zij het geheimenis Gods mogen kennen

[afgeleid van epignosis], Christus, in wie al de schatten der wijsheid

en kennis verborgen zijn.

Alleen God de Vader en Jezus Christus, door de Heilige Geest, kun-

nen die kennis tot ons brengen – er is geen andere manier.

In het volgende vers dat we lezen staat wat die kennis – die epignosis

– voor ons zal gaan doen.

Colossenzen 3:10 en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd

wordt tot volle kennis [epignosis] naar het beeld van zijn Schepper,

Dit is dus wat de kennis van God voor ons zal gaan doen.
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Laten we nu naar 2 Petrus 3:15 gaan en zien wat hij tenslotte zegt:

2 Petrus 3:15-16 en houdt de lankmoedigheid van onze Here voor

zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem ge-

geven wijsheid u geschreven heeft, evenals in alle brieven, wanneer

hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk te ver-

staan, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen ver-

derf verdraaien, evenals trouwens de overige schriften.

Wat zegt hij hier precies? Als we dit echt begrijpen zien we dat hij de

brieven van Paulus gelijkstelt aan de Schriften. Op het moment dat

Petrus dit schreef waren ze in feite bezig om alle brieven van Paulus

te verzamelen, omdat ze op dat moment bezig waren dat wat we nu

als het Nieuwe Testament kennen, bijeen te voegen.

2 Petrus 3:17-18 Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, weest

op uw hoede, dat gij niet, door de dwaling der zedelozen mede-

gesleept, afvalt van uw eigen standvastigheid; maar wast op in de

genade en in de kennis [epignosis] van onze Here en Heiland, Jezus

Christus. …

Hij begint daar dus mee en hij eindigt daarmee. Dat wordt heel be-

langrijk, in het bijzonder als hij daartussenin 2 Petrus 2 plaatst met

alle ketterijen die de ronde deden.

Laten we nu naar een ander soort gnosis of kennis kijken, dit is ge-

woon gnosis zonder epi. Als we verdergaan zullen we zien dat som-

mige van deze dingen min of meer uitwisselbaar zijn met epignosis.

Maar epignosis heeft meer de bijbetekenis dat het rechtstreeks van

God komt – dat wil niet zeggen dat gnosis daar ook niet op kan zin-

spelen.

Laten we naar 1 Corinthiërs 1 gaan. Dit boek is een geweldig boek

en gaat over alle problemen waar een gemeente ook maar doorheen

kan gaan. Ik herinner me dat een dienaar van 'hoge rang' eens tegen

me zei: 'Ik weet niet waarom 1 Corinthiërs in de Bijbel staat, we

hebben die problemen niet.' En raad eens, 15 jaar later hadden we al

die problemen.
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1 Corinthiërs 1:4-5 Ik dank God te allen tijde over u, vanwege de

genade Gods, die u in Christus Jezus geschonken is; want in elk

opzicht zijt gij rijk geworden in Hem: in alle woord en alle kennis,

Deze kennis is de vertaling van gnosis; dit is de kennis over, niet de

kennis van.

1 Corinthiërs 1:6-7, 9 gelijk het getuigenis aangaande Christus on-

der u bevestigd is, zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave

te kort komt, terwijl gij uitziet naar de openbaring van onze Here Je-

zus Christus. … God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot ge-

meenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Here.

Dat moet ons dus worden geopenbaard en gegeven. Kennis is een

van de gaven van de Geest die God kan geven. Daarom moeten we

Gods Woord recht snijden (2 Timotheüs 2:15 Statenvertaling) en ook

de onderlinge stukken op de juiste wijze met elkaar in verband bren-

gen.

1 Corinthiërs 12:8 Want aan de een wordt door de Geest gegeven

met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te spreken

krachtens dezelfde Geest;

Op een andere plaats somt hij de gaven van de Geest op in een an-

dere volgorde. Hier betreft het dienende gaven voor de dienaren van

de Kerk. De vrucht van de Geest in Galaten 5:22 betreft de vrucht die

ieder individueel ontwikkelt. Hier gaat het dus over dienende gaven

jegens de Gemeente.

1 Corinthiërs 12:9-11 aan de een geloof door dezelfde Geest en aan

de ander gaven van genezingen door die ene Geest; aan de een

werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het onder-

scheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer

een ander vertolking van tongen. Doch dit alles werkt een en

dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil.
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Deze gaven moeten ons niet alleen kennis, maar ook wijsheid en al

die andere dingen bijbrengen. Het wijkt iets af van de opsomming

die Petrus in 2 Petrus 1 geeft.

Nadat hij had gezegd dat hij alles van geen waarde achtte opdat hij

Christus kon winnen, zei hij:

Filippenzen 3:9-10 en in Hem moge blijken niet een eigen gerech-

tigheid, uit de wet, te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof

in Christus, welke uit God is op de grond van het geloof. Dit alles

om Hem te kennen [gnosis] en de kracht zijner opstanding …

6) Zelfbeheersing – jezelf op de juiste manier aansturen

De juiste aansturing van jezelf is alleen maar mogelijk met Christus

in je. Dit is dus een iets andere zelfbeheersing dan de beheersing die

we tegenkomen in militaire discipline of de beheersing waartoe de

politie wordt opgeleid. Het gaat hier om inwendige zelfbeheersing.

Handelingen 24:24-25 En na enige dagen kwam Felix daar met

Drusilla, zijn vrouw, die een Jodin was, en hij liet Paulus roepen en

hoorde hem over het geloof in Christus Jezus. Maar toen hij sprak

over rechtvaardigheid …

Zijn taalgebruik hier was ontleend aan de wereld waarin Felix

verkeerde.

Handelingen 24:25 … en ingetogenheid en het toekomstig oordeel,

…

Dit moet een vrij krachtige boodschap zijn geweest.

Handelingen 24:25 …, werd Felix bevreesd en antwoordde: Ga voor

heden heen; wanneer ik nog eens gelegenheid heb, zal ik u wel

weder ontbieden;

Hij kon het niet langer verdragen. Ik vraag me af of het Felix ontbrak

aan rechtvaardigheid en zelfbeheersing (ingetogenheid) en bang was
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voor het oordeel dat over zulke mensen zou komen. Dit geeft je wel

te denken. Hij werd bang!

Handelingen 24:26 en tegelijkertijd hoopte hij, dat hem door Paulus

geld zou worden aangeboden. …

Een beetje omkoperij. Vandaar dat hij bang werd, hij was uit op

smeergeld.

Handelingen 24:26 … Dit was ook de reden, dat hij hem telkens

weer liet komen en zich met hem onderhield.

Dit ging zo twee jaar lang door. De volgende stadhouder – Festus –

zei: 'Paulus, u bracht me er bijna toe een christen te worden.' Dus

Paulus ging er echt tegen aan – hij sprak daar over zelfbeheersing.

Laten we gaan zien dat dat een van de eerste dingen is die iemand die

geroepen wordt tot opziener of oudste, moet hebben – hij moet zelf-

beheersing hebben. Dat moet zijn een juiste zelfbeheersing, zoals hij

door Christus in hem wordt beheerst.

Titus 1:7 Want een opziener moet onberispelijk zijn als een beheer-

der van het huis Gods, …

Hij begint aan een opsomming van een aantal kwalificaties waar een

opziener aan moet voldoen. Ik beschouw een oudste als een coach.

Daar moet ik ook eens een preek over geven om daarmee mijn serie

over de structuur en de functie van de Kerk af te ronden, omdat er

sommige mensen zijn die zo gekwetst zijn  door dienaren dat ze zeg-

gen dat iedereen die gedoopt is een dienaar is. Er is geen verschil on-

derling tussen hen die gedoopt zijn.

Dat moet ik beslist eens behandelen. Ik zie een oudste die leidt en

onderwijst, als een coach. Een coach staat aan de zijlijn. Hij zorgt er-

voor dat iedereen betrokken wordt bij wat ze moeten doen en hij on-

derwijst op dusdanige manier dat iedereen bekwaam kan worden in

wat hij of zij zou moeten doen, ongeacht welke sport dat betreft. En

als dat gedaan wordt en op de juiste manier wordt gedaan, dan is er

een minimum aan problemen; dan is er een minimum aan onderlinge
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strijd; dan hoeven we geen geweldige, daverende preken te geven

over het onderwerp autoriteit. Dat is de manier waarop ik een oudste

zie – aan de zijlijn onderwijzend, trainend, iedereen helpend zodat ze

allemaal het Koninkrijk van God kunnen binnengaan.

Titus 1:7 Want een opziener moet onberispelijk zijn …

Dat is een soort tegenhanger van deugdzaam. Met andere woorden

geen grote fouten hebben. Aan de ene kant hebben we deugdzaam

wat goedheid is; daarnaast hebben we onberispelijk wat duidt op het

afwezig zijn van grote, geweldige fouten.

Titus 1:7-9 …, als een beheerder van het huis Gods, niet aanmati-

gend, …

Dat wil zeggen dat hij zich zal voegen naar de Geest van God.

Titus 1:7-8 …, niet driftig, niet aan de wijn verslaafd, niet opvlieg-

end, niet op oneerlijke winst uit, maar gastvrij, met liefde voor wat

goed is, …

Niet het goede van de mens – het goede – dat kan slaan op het goede

van de mens, maar ook op goede dingen, en dergelijke.

Titus 1:8-9 …, bezadigd, rechtvaardig, vroom, ingetogen, zich

houdende aan het betrouwbare woord naar de leer, zodat hij ook in

staat is te vermanen op grond van de gezonde leer [van Jezus Chris-

tus] en de tegensprekers te weerleggen.

Dit is de juiste zelfbeheersing die we moeten hebben.

7) Volharding

Dit woord betekent moedige standvastigheid, of standvastige vol-

harding in het hoofd bieden aan kwaad of lijden. Laten we naar

enkele Schriftgedeelten kijken die hier over gaan. We zullen zien dat

dit punt werkelijk belangrijk is.
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Jacobus 1:2-3 Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wan-

neer gij in velerlei verzoekingen [beproevingen of moeilijkheden]

valt, want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding

uitwerkt.

Wat staat er in Mattheüs 24? Een van de heel bekende Schrift-

gedeelte waar we vaak naar verwijzen. 'Hij die volhardt tot het einde

zal behouden worden.' Daarom hebben we volharding nodig – voor

behoud.

Jacobus 1:4-6 Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zo-

dat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet. Indien

echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God

daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij

zal hem gegeven worden. Maar hij moet bidden in geloof, in geen

enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der

zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt.

Jacobus 5:10 Broeders, neemt tot een voorbeeld van gelatenheid en

geduld [beter: volharding] de profeten, die in de naam des Heren

hebben gesproken.

Kijk eens naar waar Jeremia doorheen moest gaan en naar waar

Ezechiël doorheen moest gaan. Ik denk dat de arme Ezechiël wel de

zwaarste taak van al de profeten kreeg opgedragen.

Jacobus 5:11 Zie, wij prijzen hen zalig, die volhard hebben: gij hebt

van de volharding van Job gehoord en gij hebt uit het einde, dat de

Here deed volgen, gezien, dat de Here rijk is aan barmhartigheid en

ontferming.

Het kan zijn dat we hier straks weer terugkomen, maar laten we eerst

naar Romeinen 5 gaan, omdat ook daar over volharding wordt

gesproken. En daar wordt er op een manier over gesproken die ik

heel goed vind. En let daarbij op de stappen die worden vermeld.

Romeinen 5:1-3 Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben

vrede met God door onze Here Jezus Christus, door wie wij ook de
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toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade, waarin wij

staan, en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. En niet alleen

hierin, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, …

God moet alle apostelen echt wel een speciale zegen hebben gegeven

om al die beproevingen te kunnen verdragen. Elk van hen zegt 'ver-

heugt u in beproevingen'. Ik heb met veel mensen gepraat, maar zij

verheugen zich niet in beproevingen. Ik ben zelf ook nog niet zo ver.

Romeinen 5:3-4 …, daar wij weten, dat de verdrukking vol-

harding uitwerkt, en de volharding beproefdheid, en de

beproefdheid hoop;

Dit laat zien dat karakter alleen maar door ervaring ontstaat. Ik kan

nu op mijn leven terugkijken en uit ervaring spreken, waar ik dat

eerder niet kon. Sommige van de dingen waar ik doorheen heb

moeten gaan waren beproevingen en grote moeilijkheden.

Romeinen 5:5 en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde

Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons ge-

geven is,

Hij eindigt met liefde, evenals Petrus dat deed.

Laten we nog enkele Schriftgedeelte opslaan over volharding en wat

we moeten doen. Laten we de opdracht aan Timotheüs opslaan. Dit

is dus een opdracht aan alle oudsten. We lezen wat hij moest doen,

dat is net wat anders onder woorden gebracht; het is een soortgelijk

iets, maar ook net wat anders.

1 Timotheüs 6:11 Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze

dingen, …

Dat betreft het najagen van geld en begeerte, en dergelijke.

1 Timotheüs 6:11 …, doch jaag naar gerechtigheid, …

Dit is net even anders.
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1 Timotheüs 6:11-12 …, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en

zachtzinnigheid. Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige

leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt

voor vele getuigen.

Als je in de put zit, ten einde raad bent, van alle kanten door mo-

eilijkheden bent omringd, dan kun je gaan denken dat je niet verder

kunt gaan. Hebt u ooit dat punt bereikt? Misschien dacht u wel dat u

dicht tegen dat punt aan zat. We kunnen dat punt de gladde oever

van de rivier noemen of het einde van het touw waar we ons aan

vasthouden. Soms gebeuren er dingen dat we ons in zo'n situatie

voelen komen. We proberen dan op de been te blijven of vast te

houden, maar onze voeten glijden weg of we voelen het touw door

onze handen glippen. En tenslotte wenden we ons tot Christus. Hier

vinden we wat we moeten doen, en de reden dat dit belangrijk is, is

omdat Christus ook door al deze dingen is heen gegaan. Kunt u zich

voorstellen waar Christus allemaal niet aan moest denken toen Hij

een vleselijk leven leidde? Hij wist daarbij dat Hij:

• de Schepper was van alles wat er was

• de 'wet van zonde en dood' in Zich meedroeg

• zelfs niet één keer mocht zondigen

We kunnen dat dus vergelijken met ons eigen leven. En daaruit kun-

nen we dan heel wat kracht putten, omdat we weten dat Hij ook door

dat alles is heen gegaan.

Hebreeën 12:1 Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote

wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de

zonde, …

We moeten die last afleggen! Als er problemen en moeilijkheden

komen moeten we er aan werken om ze met Gods hulp zo goed mo-

gelijk aan te pakken. Daarna als ze achter ons liggen moeten we ze

afleggen! Zoals ik eerder zei: 'U kunt niet voor mij ademen. Ik kan

niet voor u ademen.' Probeer dit altijd te doen als er problemen en

moeilijkheden op u af komen: verontreinig de dag van vandaag niet

met de problemen van gisteren en projecteer de problemen van
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vandaag niet op morgen – want die dag is nog niet aangebroken. Dat

moeten we doen.

Hebreeën 12:1 …, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in

de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die voor ons

ligt.

Net als de langeafstandslopers. Zij moeten volharden. Hoe heten die

wedstrijden? Marathons. De wedstrijd waar de meeste volharding bij

komt kijken is de triatlon, daarbij moet gefietst worden en gezwom-

men en gerend. Probeer dat maar eens. Ik denk dat iedereen hier

aanwezig na enkele honderden meters zou zuchten en steunen, langer

zouden we niet kunnen volharden.

Dus laten we met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt.

Daarbij moeten we altijd het oog, ons denken en ons hart gericht

hebben op Christus.

Hebreeën 12:2 Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de

leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, …

Hij moet een bijzondere vreugde hebben gegeven aan de apostelen

om begrip te hebben voor hun beproevingen en moeilijkheden, die

ook wij kunnen ontvangen.

Hebreeën 12:2-3 …, welke voor Hem lag, het kruis op Zich ge-

nomen [Statenvertaling: verdragen] heeft, de schande niet achtende,

en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Vestigt uw aandacht

dan op Hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen Zich

heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt.

We moeten dus volharding hebben, we moeten tot het einde vol-

harden!

Laten we nu kijken hoe we in onze volharding in het goeddoen al

kijkende naar Jezus Christus streven naar het eeuwig leven.
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Romeinen 2:6-7 die een ieder vergelden zal naar zijn werken: hun,

die, in het goeddoen volhardende, heerlijkheid, eer en onverganke-

lijkheid zoeken, het eeuwige leven;

Hier hebben we alweer een aantal dingen die na elkaar worden ver-

meld. We moeten uit zijn op heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid

– we zullen eeuwig leven ontvangen. Dat is werkelijk iets geweldigs,

de dingen die God ons zal geven als we volharden.

Laten we nu naar 1 Corinthiërs 13 gaan om te zien dat de enige

manier waarop we kunnen volharden de liefde van God is:

1 Corinthiërs 13:4 De liefde is lankmoedig, …

Lankmoedig, geduldig, dat impliceert volharding.

1 Corinthiërs 13:4 …, de liefde is goedertieren, …

1 Corinthiërs 13:7 Alles bedekt [beter: verdraagt] zij, …

Je kunt niet alles verdragen tenzij je volharding hebt.

1 Corinthiërs 13:7 …, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles ver-

draagt zij.

Als we terugkijken, zien we dat we nog niet tot bloedens toe hebben

volhard in het weerstaan van zonde. Dan kunnen we naar Christus

kijken en zodoende komen we er doorheen. Hij zal ons er doorheen

helpen. We hoeven ons geen zorgen te maken!

Laten we naar 2 Timotheüs 2 gaan. Daar zien we alweer een aantal

dingen die aan Timotheüs worden gegeven. Hem worden diverse

dingen gezegd die hij moet doen. Goede instructie. In een iets andere

volgorde, maar het is interessant hoe vaak dit aan de orde komt.

2 Timotheüs 2:9 waarvoor ik kwaad lijd en zelfs boeien draag als

een misdadiger. …
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Paulus had het echt zwaar; hij had het heel moeilijk.

2 Timotheüs 2:9-10 … Maar het woord van God is niet geboeid.

Om deze reden wil ik alles verdragen, om de uitverkorenen, …

Alles verdragen, wat het ook maar moge zijn, wat voor moeilijkheid

dan ook.

2 Timotheüs 2:10-13 …, opdat ook zij het heil in Christus Jezus

verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. Het woord is betrouwbaar: im-

mers, indien wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem

leven; indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen

heersen; indien wij Hem zullen verloochenen, zal ook Hij ons ver-

loochenen; indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw, want Zichzelf

verloochenen kan Hij niet.

Hier hebben we dus alweer de opdracht aan Timotheüs om trouw te

zijn, te volharden en voorwaarts te gaan.


