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God aanwezig in de Gemeente
Brief 1
Geliefde broeders,
Ik heb het op mij n hart met u te spreken over verschillen de pun ten
die te maken hebben met on ze positie van samen vergaderd te zijn
tot de Naam van de Heer Jezus. Ik doe het in brieven om ieder beter
gelegen heid te geven persoon lij k goed te overwegen en te toetsen
aan Gods Woord wat wordt meegedeeld, dan mogelij k is in een
open gesprek, waar allen bij tegen woordig zouden zij n . Ik zou voor
dit laatste erg dankbaar zij n als de Heer uw harten ertoe zou bren gen
dit te wen sen , n adat u in Zij n tegen woordigheid de din gen hebt
on derzocht en overwogen , die ik voor uw aandacht bren g.
Eerst een woord van dank als erkennin g van Gods barmhartig
heid ten opzichte van ons die vergaderdzij n tot de Naam van de Heer
Jezus. Ik kan alleen maar mij n hoofd in aan biddin g buigen , als ik
terugden k aan de vele uren van ware verkwikkin g en on gevein sde
blij dschap, die Hij on s samen in Zij n tegenwoordigheid gaf. De
herinn erin g aan deze tij den zij n onuitsprekelij k kostbaar voor elk
die zulke barmhartigheden gesmaakt heeft, en doet het hart
n eerbuigen voor God. De ban d van de Geest is een werkelij k
bestaan de ban d. En het is in het vertrouwen dat Hij mij geeft in de
liefde van mij n broeders, dat ik als uw broeder en als uw
dien stkn echt voor de zaak van Christus, zonder iets achter te
houden , uitdrukkin g geef aan datgen e wat, n aar het mij toeschij n t,
van groot belan g is voor het doen voortduren van de blij dschap en
hèt daaraan verbon den n ut, zowel als voor wat n og belan grij ker is:
de heerlij kheid van Hem in wien s Naam wij vergaderd zij n .
Toen wij , j . l. j uli (1842), door d e Heer ertoe werden geleid op
zondagavon d vrij e samenkomsten te houden , inplaats van de
evan gelieverkon digin g, die we tot dan toe hadden , had ik al een
voorgevoel van alles wat er sin dsdien heeft plaatsgevon den . Ik mag
wel zeggen dat het resultaat me beslist n iet teleurgesteld heeft.
Er zij n lessen betreffen de de praktische leidin g van de Heilige Geest,
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die alleen maar in de praktijk geleerd kunn en worden . V eel dat nu,
door de zegen van de Heer, duidelijk is voor uw geestelijk verstan d
en uw geweten , zou an ders totaal onbegrijpelijk zijn geweest door
on beken dheid met de aard van de samenkomsten waarop zulke
waarheden van toepassin g zijn . Vaak wordt gezegd dat eiVarin g de
beste leermeester is. Dat mag met recht in twijfel getrokken worden .
Maar er kan geen twijfel over bestaan dat ervarin g on s bewust
maakt van behoeften waarin alleen goddelijk onderwijs voorziet.
U zult me wel willen geloven , dat het in zichzelf geen vreugde voor
mij is, te merken dat mijn broeders wederzijds ontevreden zijn met
het aan deel dat ieder in de samenkomsten n eemt. Maar als deze
din gen ons ertoe bren gen dat onze harten worden geopen d voor de
lessen uit Gods Woord, die we op andere wijze n iet zo goed kunn en
leren , dan zal dit ten min ste een reden zijn tot dankbaarheid en
blijdschap.

De waarheid van de in woning van de Heilige Geest in "het
li chaam van Christus, de Gemeen te", en als zeker gevolg daalVan
Zijn tegen woordigheid en oppergezag in de samenkomsten van de
gelovigen , is heel wat jaren geleden al duidelijk geworden voor mijn
ziel. Als het n iet de grootste waarheid is van deze bedelin g, dan is het
toch zeker één van de belan grijkste waarheden waardoor de huidige
periode (bedelin g) wordt geken merkt. De feitelijke en daadwerkelij
ke loochenin g daarvan is een van de ernstigste teken en van afval die
zich hebben voorgedaan . Dit maakt mijn bewustzijn van deze
waarheid n iet minder, maar juist dieper n aarmate de ti jd voort
schrijdt.
Ik belijd u vrijmoedig dat ik geen gemeenschap meer kan hebben
met welke groep belijden de Christen en ook die de geestelijkheid in
de één of an dere vorm in de plaats stelt van de souverein e leidin g van
de Heilige Geest, al weet ik heel goed dat er geliefde kin deren van
God zijn in elk kerkgen ootschap om on s heen , en mijn sterk
verlan gen is, dat mijn hart oprecht n aar hen allen blijft uitgaan .
Men kan alleen maar met droefheid erken n en , dat het toch is
gebeurd, en wel de hele Christen heid door, zodat hiervoor, samen
met an dere zon den , oordeel boven het hoofd van de Christen heid
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hangt. Men kan de schan de daarvan voor God bren gen , omdat wij
allen er mee te maken gehad hebben , en omdat we één lichaam in
Christus zij n , waarin velen tot op de huidi ge dag in dit kwaad
roemen . Maar de moeilij kheden die gepaard gaan met het inn emen
van een plaats van afzon derin g van dit kwaad, die we allen beginnen
te voelen (we hadden daarvan een voorgevoel moeten hebben ), heeft
op mij n iet zo'n effekt dat dit het bewustzij n verzwakt van het kwaad
waarvan God on s in Zij n barmhartigheid heeft afgezon derd. En ze
bewerken in mij geen verlan gen terug te keren tot die men selij ke
officiële plaats en macht, die wordt opgeëist voor een aparte klasse,
waardoor de belij den de wereld wordt geken merkt, en wat de komst
van het oordeel waarmee de belij den de wereld weldra zal worden
bezocht, zeer verhaast.
Maar, geliefde broeders, hoewel on ze overtmgmg van de
waarheid en het belan g van de leer van de tegenwoordigheid van de
Heilige Geest nooit diep gen oeg kan zij n , wil ik er u toch aan
herinn eren , dat de aan wezigheid van de Heilige Geest in de
bij eenkomsten van de gelovigen op zichzelf EEN FEIT is. We
hebben n odig dit een voudig te geloven . We zij n gen eigd het te
vergeten . En dit te vergeten , of onweten dheid erover, is de
belan grij kste oorzaak van samenkomen zonder win st voor onze
zielen . Kwamen we alleen maar samen om God te on tmoeten en
geloofden we praktisch, dat Hij echt aan wezig is wann eer we
vergaderd zij n , wat een effekt zou dat op on ze zielen hebben .
Het feit is, dat zo werkelij k als Christus aan wezig was bij Zijn
discipelen op aarde, zó werkelijk ook de Heilige Geest nu aanwezig
is in de bijeenkomsten van de gelovigen. Als zij n tegenwoordigheid
op de één of an dere manier zichtbaar zou worden voor on ze
zintuigen - als we Hem n et zo kon den zien als de discipelen de Heer
Jezus zagen - wat zou dat on ze zielen ern stig stemmen en
on derworpen maken . Welk een diepe stilte, wat een ern stig wachten
op Hem, zou het resultaat zij n . Hoe zou er ooit en ige haast, wedij ver
of rusteloosheid kunnen zij n , als de Heilige Geest zo zichtbaar was
voor on ze ogen en on s gevoel.
Maar is het feit van Zij n aan wezigheid van min der beteken is, n u
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het een zaak van geloof is in plaats van aan schouwen ? Is Hij min der
werkelij k aan wezig, nu Hij met onze lichamelij ke ogen n iet gezien
wordt? De arme wereld n eemt Hem n iet aan , omdat zij Hem n iet
ziet; zullen wij haar plaats inn emen en onze eigen plaats in de steek
laten ? "En ik zal de V ader vragen", zegt de Heer Jezus, "en Hij zal u
een an dere Trooster geven , opdat Hij bij u is in eeuwigheid: de Geest
van de waarheid, die de wereld n iet kan ontvan gen , wan t zij ziet
He m n iet en ken t Hem n iet; maar gij ken t Hem, wan t Hij blij ft bij u
en zal in u zij n " (Joh. 14: 16,17).

"Maar gij kent Hem". Mocht dat bij on s het geval zij n , geliefden .
Steeds meer ben ik ervan overtuigd dat ons gebrek is: geloof in Zijn
persoonlij ke aan wezigheid. Zij n er geen tij den geweest waarin Zij n
aan wezigheid als een feit werd verwerkelij kt? Hoe gezegen d waren
zulke tij den ! Er mochten dan tussenpozen van stilte zij n , en die
waren er. Maar hoe werden ze gebruikt? In een plechtig wachten op
God! Niet in een onrustige bezorgdheid wie er n u zou spreken of
bidden . Ook n iet met het bladeren in de Bij bel of liederen bundel om
iets te vin den dat n aar on ze gedachten passen d was. Nee; ook n iet in
bezorgde gedachten over de toeschouwers, waarbij men zich
afvroeg wat zij wel van die stilte zouden denken . God was daar. Elk
hart was met Hem bezig; en door ieder zou de verbrekin g van de
stilte, alleen maar om iets te doen , gevoeld zijn als een echte
on derbrekin g.
Als de stilte verbroken werd, was dat door een gebed dat
verlan gen s belichaamde en uitdrukkin g gaf aan de diepste gevoelen s
van alle aan wezigen . Of er werd een lied gezon gen waarmee allen
met hun gehele hart kon den instemmen . Of een woord dat met
kracht onze harten trof. En hoewel verschillen den konden worden
gebruikt bij het opgeven van zulke liederen , het bidden , of het
spreken uit het Woord, toch was het duidelij k één Geest die alles zo
leidde en regelde, alsof er tevoren een programma was gemaakt
waarin elk een aan deel had.
Menselij ke wij sheid zou zo'n programma niet hebben kun n en
samen stellen . De harmonie was goddelij k. Het was de HeiligeGeest
die werkte door de diverse leden , elk op zij n plaats, om uitdrukkin g
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te geven aan de aan bi dding of om de behoeften van alle aan wezigen
te bevredi gen . En waarom zou het niet altij d zo zij n ? Ik herhaal het.
geli efde broeders, de aan wezi ghei d van de Hei li ge Geest i s een feit en
ni et alleen maar een leer, een dogma. En zeker i s het zo dat, als Hij
daadwerkelij k aan wezi g i s als wij samen vergaderd zi in , geen ander
fei t in belan grij khei d hi ermee te vergelij ken i s. Het is het grote, alles
overheersen de feit waardoor alles in de samenkomst geken merkt
behoort te zij n . Het is niet alleen maar i ets n egati efs. De
aan wezi gheid van de Geest beteken t meer dan dat de samen komst
niet door men selij ke en vooraf vastgestelde regelin g moet worden
gelei d. Als Hij aan wezig i s, moet Hij de samenkomst besturen . Het
beteken t meer dan dat i edereen de vrij hei d heeft er deel aan te
n emen . Ja, het betekent zelfs het tegengestelde. Het i s waar dat er
geen men selij ke beperkin gen moeten zij n . Maar als Hi j aan wezi g i s,
mag nieman d er eni g deel aan n emen dan wi e Hij aan wij st, en di e Hij
ervoor bekwaam maakt. Vrij hei d van de di en st i s: vrij heid voor de
Hei li ge Geest om te werken door wie Hij wil. Maar wij zij n de
Heili ge Geest ni et. En als het opei sen van de plaats di e Hem
toebehoort door een enkel persoon al zo on toelaatbaar i s, wat dan
te zeggen van het opei sen van Zij n plaats door een aantal person en
die handelen omdat er mogelij khei d van han delen bestaat, maar
niet omdat zij weten , dat het de gedachte van de Geest op dat
momen t is, dat zij zo zouden han delen als zij doen ?
Werkelij k geloof in de persoon lij ke aan wezi ghei d van de Hei li ge
Geest zou al deze din gen recht zetten . Ni et dat men sti lte zou wen sen
voor zi chzelf, of i eman d ervan weerhouden zou worden akti ef deel
te n emen , alleen door de aan wezi ghei d van deze of gen e broeder. Ik
zelf zou liever hebben dat er allerlei wanorde was, zodat de
werkelij ke toestan d aan het licht kwam, dan dat dit werd
onderdrukt door de aan wezi ghei d van een enkeling. Wat men zou
wen sen is, dat de aan wezighei d van de Hei li ge Geest Zelf zó
verwerkelij kt zou worden , dat ni eman d een sti lte zou verbreken ,
behalve door Zijn kracht en onder Zijn lei ding. En dat het gevoel
van Zij n aan wezi ghei d on s verhinderen zou i ets te doen van alles
wat onwaardig is voor Hem, en voor de Naam van de Heer Jezus
waarin we samenkomen .
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Onder een andere bedeli ng lezen we de volgende vermani ng:
"Bewaar uw voet, als gij tot het hui s van God i ngaat, en zij t li ever
nabij om te horen dan om der zotten slachtoffer te geven; want zij
weten niet, dat zij kwaad doen. Wees ni et te snel met uw mond, en
uw hart haaste ni et een woord voort te brengen; want God is in de
hemel, en gij zij t op de aarde; daarom laten uw woorden wei ni g zij n"
(Pred. 4: 17; 5 : 1).
Zeker, als de genade waari n wij staan ons grotere vrij hei d geeft
om tot God te naderen dan deze verzen in Prediker, moeten we zo'n
vrij hei d niet gebruiken als verontschuldi gi ng voor oneerbi edi ghei d
en gehaasthei d. De daadwerkelij ke aanwezi ghei d van God de
Heilige Geest in ons mi dden moest zeker net zo'n klemmende
beweegreden tot eerbi ed en goddelij k ontzag zij n, als de overwegi ng
dat God in de hemel is en wij op de aarde. "L aten wij dus, omdat wij
een onwankelbaar koni nkrij k ontvangen, de genade vasthouden,
waardoor wij God dienen op een Hem welbehaaglij ke wijze met
eerbi ed en ontzag. Want ook onze God is een verterend vuur"
(Hebr. 12 : 28,29).
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De Gemeente opgebouwd door gaven
Brief 2
Geliefde broeders,
Als vervolg op het on derwerp waarover ik u laatst schreef, geef ik
u het volgen de uittreksel van een brochure, die minsten s n egen of
tien j aar geleden werd geschreven . De schrijver ervan is een broeder
die de meesten van u persoonlij k beken d is.
"E. Ik heb gehoord, dat u beweert dat iedere broeder bekwaam is
te on derwij zen in de vergaderin g van de gelovigen . "
"W. Als ik dat zou beweren , zou ik de aan wezigheid van de
Heilige Geest loochen en . Nieman d is bekwaam dat te doen , die n iet
voor dit doel een gave van God heeft ontvan gen . "
"E. Goed, maar u gelooft dan toch dat iedere broeder in de
vergadering van de gelovigen het recht heeft om te spreken , als hij
daartoe in staat is. "
, ,W. Dat geloof ikj uist n iet. Ik loochen dat ook maar ieman d het
recht daartoe heeft, behalve God de Heilige Geest. Een man moge
van n ature heel best in staat zij n om te spreken , en het zelfs goed
doen , maar als hij n iet " zij n n aaste kan behagen tot stichtin g
(opbouwing)", dan heeft de Heilige Geest hem n iet geschikt
gemaakt om te spreken . Als hij dan toch spreekt, on teert hij zijn
God en V ader, bedroeft hij de Heilige Geest, en waardeert hij de
Gemeen te van Christus te weinig; boven dien laat hij zij n eigen wil
zien . "
" E. Nu, wat is dan het bij zondere van uw opvattin g? "
Misschien vin dt u het bij zonder van mij, te geloven dat,
aan gezien de Gemeen te aan Christus toebehoort, Hij er ook gaven
aan gegeven heeft waardoor zij alleen moet worden opgebouwd en
bestuurd, opdat de aan dacht van de Gemeen te n iet in een verkeerde
richting wordt getrokken en haar tij d n iet wordt verspild met het
luisteren n aar wat n iet tot n ut is, ook al is het misschien mooi. "
"E. Nee, dat stem ik toe. Ik wen s alleen maar dat er meer n aar
zulke gaven van God geijverd zou worden , en er meer zorg was voor
het beëin digen van het gebruik van an dere middelen , hoezeer die
"W.
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ook gesteund worden door menselij ke kracht en welsprekendheid. "
"W. Ook houd ik eraan vast dat de Heer gaven geeft aan wie Hij
wil, en ook wat voor gave Hij wil. Verder dat de gelovigen zo met
elkaar verbonden behoren te zij n, dat de gave van de ene broeder
nooit de gave van een andere broeder buiten werking stelt. En dat er
zowel voor de kleine als de grote gaven een open deur moet zij n. "
"E. Dat is vanzelfsprekend. "
"W. Zo vanzelfsprekend is dat niet. Want noch in de Kerk van
Engeland, noch bij de Afgescheidenen, vind ik dat volgens I Kor. 14
wordt gehandeld. Bovendien beweer ik dat geen enkele gave van
God behoeft te wachten op de goedkeuring van de Gemeente,
voordat hij wordt gebruikt. Als zo'n gave van God is, zal Hij er ook
Zij n goedkeuring aan hechten en zullen de gelovigen de waarde
ervan erkennen. "
"E. Staat u achter een geregelde dienst?"
, ,W. Als u onder een geregelde dienst verstaat een erkende dienst
( d. w.z. dat in elke samenkomst zij die van God een gave hebben
gekregen tot opbouwing zowel in aantal zij n beperkt als bekend zij n
voor de anderen), dan sta ik er achter. Maar als u met een geregelde
dienst een exclusieve ( uitsluitende) dienst bedoelt, dan sta ik er niet
achter. Met een exclusieve dienst bedoel ik de erkenning van
henaaide oersonen die op zulk een exclusieve wijze de plaats van
leraar innemen, dat het gebruik van een werkelij ke gave door
iemand anders onregelmatig of niet geoorloofd is, zoals b. v. in de
Kerk van Engeland �n in de meeste kapellen van de Afgescheidenen.
Zij zouden het j uist als een onregelmatige dienst voelen, wanneer
deze werd verricht door twee of drie personen die werkelij k zij n
begiftigd door de Heilige Geest. "
"E. Waarop baseert u dit onderscheid?"
"W. Uit Hand. 13: I maak ik op dat er in Antioch ie slechts vij f
waren die door de Heilige Geest als leraar werden erkend: Barnabas,
Simeon, L ucius, Manahen en Saulus. Ongetwij feld waren het in alle
samenkomsten slechts deze vij f vanwie de gelovigen·verwachttendat
zij zouden spreken. Dat was een erkende dienst. Maar het was geen
exclusieve dienst, want toen Judas en Silas kwamen (hfst. 15: 32),
konden zij vrij hun plaats onder de anderen innemen, en toen waren
de erkende leraars groter in getal".
"E. Wat voor verband zou dit houden met het opgeven van een
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lied enz. , of met bidden, of het lezen van een gedeelte uit de Schrift?''
"W. Evenals al het andere, valt dit allemaal onder de leiding van
de Heilige Geest. Wat ernstig is het als een man zij n eigen wil laat
werken bij het opgeven van een lied, bij het bidden, of bij het lezen
van een Schriftgedeelte, dus zonder de leiding van de Geest. Door
zulke dingen te doen in de vergadering van de gelovigen, belij dt hij
eigenlij k dat hij werd bewogen en geleid door de Heilige Geest; en
dat te belij den terwij l het niet waar is, is wel erg aanmatigend. Als de
gelovigen weten wat gemeenschap is, zullen ze ook weten hoe
moeilij k het is de Gemeente te leiden in het bidden en het zingen. Er
is groot onderscheidingsvermogen of ook een zeer direkte leiding
van God nodig, om namens de vergadering tot God te spreken, of
een lied voor te stellen als het middel om haar ware toestand voor
God tot uitdrukking te brengen. "
In dat licht werd het onderwerp behandeld door iemand die de
meesten van u bekend is; één van de eerste arbeiders onder degenen
die twintig j aar geleden en daarna trachtten samen te komen in de
naam van de Heere Jezus. Ter verdere bevestiging van de
hoofdgedachte in het bovengegeven uittreksel, n. l. dat God nooit de
bedoeling had alle gelovigen te laten deelnemen in de openbare
dienst van het Woord, of in het leiden van de eredienst van de
vergadering, verwij s ik u naar I Kor. 12: 29, 30 . "Zij n allen
apostelen? Zij n allen profeten? Zij n allen leraars? Hebben allen
krachten? Hebben allen genadegaven van genezing?Sprekenallen in
talen? Zij n allen uitleggers?" . Deze vragen zouden geen zin hebben
als het fei. t er niet duidelij k lag, dat zulke plaatsen in het lichaam
door slechts enkelen worden ingenomen. Zoj uist had de apostel
gezegd: " En God heeft sommigen in de Gemeente gesteld: ten eerste
apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens
krachten" enz. V ervolgens zegt hij dan: , ,Zij n allen apostelen?" enz.
We vinden dus j uist in dat gedeelte van de Schrift dat uitvoerig
spreekt over de souvereiniteit van de Heilige Geest in het ter
beschikking stellen en gebruiken van de gaven voor het lichaam van
Christus, de Gemeente (dus j uist in het gedeelte waarnaar altij d
wordt verwezen, en terecht, als bewij s voor de vrij heid van de dienst
zoals God die in Zij n Gemeente heeft ingesteld), dat niet alle
personen gaven van God hebben gekregen (voor openbare dienst),
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maar dat God sommigen in de Gemeen te gesteld heeft, waarbij de
ran gorde en de verschi llen de soorten gaven worden opgen oemd
waardoor ze onderscheiden worden .
Wi lt u n u naar Efeze 4 gaan ? Over I Kor. 12 en 14 is de vraag
gerezen , of het mogelij k is te han delen naar de begin selen di e daar
zijn n eergelegd, terwij l men erkent dat zo veel van de daar
opgesomde gaven niet aan wezi g zij n . Zelf heb ik zulke vragen ni et.
En aan degen en di e ze wel hebben stel ik de vraag: Wat voor an dere
begin selen hebben we dan in de Schrift, als grond voor on s
han delen ? En als di e er niet zij n : wat voor gezag hebben wij om te
han delen op gron d van begin selen di e helemaal niet in de Schri ft
gevon den worden? Maar over Ef. 4:8-13 kan er zulk een vraag niet
zij n . Daarom zegt Hij : "Opgevaren n aar de hoge, heeft Hij de
gevan gen schap gevan gen gen omen en heeft de men sen gaven
gegeven ". . . " En Hij heeft sommi gen gegeven als apostelen ,
sommi gen als profeten , sommi gen als evan geli sten , sommigen als
herders en leraars, om de hei li gen te volmaken , voor het werk van de
bedi ening voor de opbouwing van het li chaam van Chri stus. " En u
zult ook opmerken dat ze worden gegeven totdat de Gemeen te
compleet i s. Zolan g Chri stus een lichaam op aarde heeft dat de
dienst van zulke mann en n odi g heeft, geeft Hij hun gaven van Zijn
liefde voor de voeding en koestering van Zijn lichaam, Zij n brui d:
"Totdat wij allen zullen gekomen zij n " enz.
Het is dus door mi ddel van de di en st van (nu) leven de mannen ,
van wi e het de plaats en roepin g i s om te di en en , dat Christus Zijn
kudde verzorgt en voedt. De Hei li ge Geest bewerkt dat in het
li chaam waarin Hij woon t. Het i s waar dat deze mann en daarn aast
een beroep kunnen ui toefen en . Paulus was een ten ten maker. Zij
mogen er ver van verwij derd zij n eni ge aan spraak te maken op een
klerikale, offi ci ële posi ti e en waardighei d, - hoe verder, hoe beter.
Deson danks vormen zij de voorzi ening van Chri stus voor de
opbouwing van Zijn gelovi gen ; j a, zelfs voor het binnen roepen van
zi elen . En het i s de ware wij shei d van de gelovi gen zulke gaven van
Chri stus te onderkennen , waar ze gegeven zij n , en ze te erkenn en op
de plaats di e Hij hen in Zij n lichaam heeft toebedacht. Hen zo te
erken n en , beteken t Hem te erken n en . Door di t te wei geren doen wij
onszelf tekort en on teren we Hem.

- 13-

Men moet teven s bedenken dat de Heere deze gaven in het
lichaam, en wel in het hele lichaam, gesteld heeft. Christus heeft ze
aan het hele li chaam gegeven; en wij zij n niet het hele lichaam.
Veron derstel dat de Gemeen te uiterlij k n og één was geweest, zoals
dat het geval was in de dagen van de apostelen . Zelfs dan n og was
het best mogelij k dat de Gemeen te in de en e plaats zon der evan geli st
zou zij n , en in een andere plaats zonder herder of leraar, terwij l er in
weer andere plaatsen , meer dan één van elk was. Waar nu de
Gemeen te zo verdeeld en verstrooi d is, hoeveel te meer i s di t dan
waar van de kleine groepen di e zi ch hi er en daar hebben vergaderd
in de n aam van de Heere Jezus. Is de Heere Jezus opgehouden met
het zorgen voor Zij n Gemeen te, om haar verscheurde, verdeelde
toestan d? Volstrekt n iet! Is Hij er dan mee opgehouden Zij n zorg te
beton en in het voorzi en van gepaste en ben odigde gaven ? In geen
geval. Dan zij n ze dus te vin den in het geheel van het hele lichaam.
Het i s voor ons n odi g daaraan te worden herinn erd. Alle gelovigen
in . . . . . vormen samen de Gemeen te van God in die plaats. En onder
di e leden van het lichaam kunn en evan geli sten , herders en leraars
aan wezi g zij n , di e zi ch n og in de Engelse Staatskerk, bij de
Methodi sten , of de Afgescheiden en bevin den . Wat voor nut hebben
wij van hun dien st? En wat voor voordeel ontvan gen de gelovi gen
die bij hèn zij n van de gaven van Christus, die zich on der on s
bevin den ?
Waarom bren g i k dit n aar voren ? O m bij u, geliefde broeders, het
pun t te beklemtonen dat, als er onder de zeven ti g of tachti g die in de
n aam van de Heere te . . . . . samenkomen geen enkele, of maar twee
of drie, van Zij n gaven di e in Ef. 4 gen oemd worden aanwezig zij n ,
d e omstan di ghei d dat wij zo samenkomen hun aan tal n iet zal doen
toen emen . Een broeder di e n iet door Christus zelf tot herder of
leraar, of evan gelist is gemaakt, wordt dat niet doordat hij begint

samen te komen waar de aanwezigheid van de Heilige Geest en de
vrijheid van de dienst worden erkend. En als n u, omdat er vrij heid i s
van alle men selij ke beperkin gen , zij die n iet door Christus als
zodanig aan Zij n Gemeente zij n gegeven , beginn en , zich de plaats
van leraar, herder of evan gelist aan te matigen , of als zodan ig te
han delen , zal dan het resultaat opbouwin g zij n ? In tegen deel,
verwarrin g! En "God is n i et een God van verwarrin g, maar van
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vrede , zoals in alle Ge meenten der heiligen . " Als wij onde r on s n iet
zulke gaven he bben, laten wij dan on ze armoede erkennen . Als wij
er twee of drie he bben , laten we dan dan kbaar zijn en hen e rkennen
in de plaats die God hen heeft gege ven , en bidden om mee r en be te re
gaven en dien sten . M aar laten we on s n iet inbeelden dat de
aktiviteiten van wie ook die n iet door Christus de Hee re op zulk een
plaats ge ste ld zij n , he t ge bre k aan gaven als bovengenoe md, zal
goedmaken. Het en ige effekt van zulke aktiviteiten is dat de Gee st
wordt be droefd en Zijn we rk door de genen die Hij anders zou
ge bruiken in de dienst van de ge lovigen , wordt verhin de rd.
Te rwij l ik deze tweede brief be ëin dig komt er een ge lukkige
ge dachte bij mij op. Als wij n iet in een positie ve rkee rden die
be an twoordt aan wat we in de Schrift vin den , zouden zulke kwe stie s
zich nauwelij ks onde r on s kunnen voordoen . Waar alle s wordt
ge re ge ld en vastge ste ld door een men selijk systeem; waar ambten a
ren die door een bisschop, een konferen tie , of een ge meente worden
ben oemd, e rvoor zorgen dat de routineplichten worden n age komen
welke hen zijn voorge schre ven door de re ge ls waarn aar zij han de len
- daar be staan kwestie s als boven gen oe md n iet. Juist de moe ilij khe 
den van on ze positie le veren door hun aard het be wijs dat de positie
ze lf van God is. En God Die on s door Zij n Geest en Woord daarin
heeft ge bracht, is algenoegzaam, en zal ons n iet alleen laten in de
moeilij khe den , maar e r on s tot ons voordeel en tot Zijn lof,
doorheen leiden . L aten wij alleen maar een voudig, nede rig, en n ie t
aan matigend zij n . L aten we he t n iet doen voorkomen alsof we mee r
bezitten dan het ge val is, of iets doen waartoe God on s n ie t
bekwaam gemaakt heeft. Sommige bijzon dere punten be waar ik
voor een volgen de brief.
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Hoe de leiding

van

de Geest te

onderscheiden in de samenkomst
Brief 3

Negatieve kenmerken

Geliefde broeders,
Er zijn twee punten waarover ik graag duidelijk wil zijn , voordat
ik inga op het on derwerp van mijn huidige brief. Het eerste punt
gaat over het verschil tussen de bediening van het Woord en de
eredienst. Ik gebruik hier het woord eredien st in zijn ruimste zin ,
n . l. als elke vorm waarin de men s zich tot God richt, of het n u gebed
is, of belijdenis, dan wel eredien st in en gere zin : dan kzegging en
lofprijzin g. Het essentiële verschil tussen eredien st en bedien in g van
hetWoord is: In het en e geval spreekt de men s tot God, in het andere
geval spreekt God door Zijn dien stkn echten tot de men s. On s enig
en algenoegzaam recht op eredien st is de alles- overtreffen de genade
van God, die on s n abij heeft gebracht door het bloed van de Heere
Jezus. Zó nabij, dat we Hem ken n en en aan bidden als on ze V ader·
'
en zó n abij, dat we koningen en priesters zijn voor on ze God.
Hierin zijn alle gelovigen gelijk. De zwakste en de sterkste, de
meest ervaren e en de klein ste baby in het geloof zijn hierin allen
gelijk.De begaafdste dienstkn echt van Christus heeft niet meer recht
om tot God te n aderen dan de zwakste gelovige onder degen en die
hij dien t met hetWoord. Als we het tegen overgestelde veron derstel
len , zouden we hetzelfde doen als wat op zo'n grote schaal in de hele
christen heid wordt gedaan , n . l. een klasse van priesters in stellen
tussen de gemeente en God. Wij hebben één grote Hogepriester. Het
enige priesterschap dat n u n aast het Zijn e bestaat, is het
priesterschap waaraan alle gelovigen deel hebben , en wel allen in
gelijke mate. Ik kan daarom n iet den ken dat in een vergaderin g van
Christen en het opgeven van liederen , het bidden , dankzeggen en
loven, behoort te worden beperkt tot degen en die door God
bekwaam zijn gemaakt om te leren , te verman en , of het evangelie te
verkondigen . God de Heilige Geest kan an dere gelovigen gebruiken
om een lied op te geven dat werkelijk uitdrukking geeft aan de
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aanwezige aanbi ddi ng in de harten van hen die vergaderd zijn. Of
Hi j kan hen gebruiken in gebeden di e werkeli jk de aanwezige nood
en verlangens uitdrukken van hen waarvan ze de mond belijden te
zijn. En als het God behaagt zo te handelen, wie zi jn wij dat we Hem
zouden tegenspreken? Maar hoewel deze handeli ngen ni et kunnen
worden beperkt tot personen met gaven, moeten ze toch wel beslist
onderworpen zi jn aan de tegenwoordige leiding van de Heilige
Geest. Ze komen alle bi nnen het gebied van de begi nselen die zijn
neergelegd in l Kor. 14, n. l. dat alles ordeli jk en tot sti chti ng moet
geschieden.
De bedi eni ng van het Woord - een dienst waari n God door Zi jn
di enstknechten tot mensen spreekt - i s het resultaat van een speciale
gave of gaven die iemand persoonli jk heeft ontvangen, waarvoor hi j
ook persoonli jk verantwoordeli jk i s aan Christus. Ons recht op
eredi enst volgt uit dat waarin we allen geli jk zijn. De verantwoorde
lijkhei d van de dienaar vloeit voort uit datgene waarin we
verschillen. "Daar we nu verschillende genadegaven hebben, naar
de genade die ons gegeven i s" (Rom. 12:6). Di t bevesti gt in zichzelf
al het verschil tussen Woordbedieni ng en eredienst, waarnaar ik
verwees.
Het tweede punt betreft de vrijhei d van de bediening van het
Woord. De ware schriftuurlijke gedachte over de vri jhei d in de
bedieni ng van het Woord omvat ni et alleen vrijheid voor de
ui toefeni ng van gaven, maar ook voor de ontwikkeli ng ervan. Het
houdt in dat we zó samenkomen in de erkenni ng van de
tegenwoordi ghei d en het hoogste gezag van de Geest, dat we Hem
ni et verhi nderen te werken door wie Hi j wil. En het is heel duidelijk
dat de eerste uitoefeni ng van een gave moet gebeuren, doordat Hi j
werkt door hen die nog niet eerder door Hem zi jn gebrui kt. Elk
begi nsel dat hier verhinderi ng in brengt zou evengoed de
voorrechten van de gemeente als de rechten van de Heilige Geest
omverwerpen.
Maar dan moet het direkt duidelijk zijn dat, als gelovigen
samenkomen op de grondslag die rui mte laat voor de Heilige Geest
om de één te leiden in een lied, een ander i n gebed, een derde in een
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woord van vermani ng of leri ng enz. en als er voor de Gees t ruimte
moet worden gelaten om gaven te ontwikkelen en te gebrui ken voor
de opbouwi ng van het li chaam, dit niet kan zonder tegeli jkertijd de
gelegenhei d te s cheppen dat vrijpos tighei d en zelfgenoegzaamheid
kunnen handelen zonder ook maar enige leiding van de Geest.
V andaar de belangrijkheid van het weten te onders chei den tussen
datgene wat van het vlees is en wat van de Geest is . Ik ben erg
hui verig voor zulke afgezaagde termen als "bedieni ng in het vlees"
en "bedieni ng i n de Geest". En toch bevatten deze uitdrukkingen,
wanneer ze nuchter worden gebruikt, een bui tengewoon belangrijke
waarheid. Er zijn i n elke Christen twee bronnen van gedachten,
gevoelens , motieven, woorden en handeli ngen, en deze worden in
de Schrift genoemd: het vlees en de Geest. Ons aandeel in de
s amenkoms ten van de gelovigen kan zowel uit de ene als ui t de
andere bron voortvloeien. Het is erg belangri jk deze twee goed te
onders chei den. Het is uiterst belangrijk voor hen die aan de
samenkoms ten deelnemen zichzelf in verband hiermee te beoorde
len, of ze nu geregeld deelnemen dan wel zo nu en dan. Het is voor
alle gelovigen van belang, aangezien we worden vermaand "de
gees ten te beproeven". En op de gemeente (vergaderi ng) rust de
verantwoordeli jkhei d om te erkennen wat van God is en af te wijzen
wat uit een andere bron voortkomt.
Ik wil nu uw aandacht vragen voor de grote en principiële
kenmerken waarmee we de leiding van de Geest kunnen onderschei 
den van vles elijke namaak en aanmatigingen. Allereers t zou ik
vers chillende di ngen willen noemen di e ons geen grond geven om in
de samenkomsten van de gelovigen die we bijwonen, deel te nemen
aan de di enst.
De omstandi gheid alleen dat er vrijheid van handelen bes taat is
op zi chzelf geen grond om te handelen. Dit is zó vanzelfsprekend,
dat er niets van gezegd behoeft te worden om het te bewijzen. En
toch hebben we het nodig eraan herinnerd te worden. Het fei t dat er
geen formele verhi ndering voor i emand is om deel te nemen aan de
di enst i n de s amenkomst, maakt het mogelijk voor hen wi er enige
bekwaamhei d is dat ze kunnen lezen, dat zij een groot deel van de
tijd i n beslag nemen met het lezen van hoofds tuk na hoofdstuk en

- 18-

het opgeven van het ene lied na het andere. Dat kan natuurlijk ieder
ki nd dat lezen heeft geleerd. Als geschikthei d om hoofdstukken en
liederen voor te lezen het enige verei ste was, zouden maar weini gen
onder ons ni et kunnen meedoen aan de openli jke di enst in de
samenkomsten. Het is gemakkeli jk genoeg een hoofdstuk voor te
lezen. Maar het is heel wat anders te weten wát het juiste hoofdstuk
is om voor te lezen, en wat de juiste tijd ervoor i s. Het is gemakkelijk
genoeg een li ed op te geven, maar alleen onder de leiding van de
Heilige Geest kan het li ed worden opgegeven dat werkeli jk de
aanbiddi ng van de gelovigen beli chaamt en er ui tdrukking aan
geeft. Broeders, ik moet erkennen dat, toen wij eni ge ti jd geleden
(Gode zij dank, ni et zo kort geleden) samen waren rond de tafel van
de Heere, en we vi jf of zes hoofdstukken hadden gelezen en evenveel
li ederen hadden gezongen, en er mi sschien niet meer dan één
dankzeggi ng was ui tgesproken, het me voorkwam dat wi j
samenkwamen om ons lezen en zi ngen te verbeteren i n plaats van de
dood des Heren te verkondi gen. Ik dank God oprecht dat er in di t
opzi cht de laatste maanden verbeteri ng i s i ngetreden. Toch kan het
goed voor ons zi jn in gedachten te houden dat de vrijhei d en de
gelegenhei d om aan de di enst in de samenkomsten deel te nemen, op
zi chzelf geen grond vormt om dat te doen. Het kan ni et sterk genoeg
worden afgekeurd om de sti lte als grond te nemen. Ook de sti lte kan
tot een vorm worden, net zo goed als al het andere. Maar stilte is
beter dan dat er iets wordt gezegd of gedaan, enkel en alleen om de
sti lte te verbreken. Ik weet best dat er heel wat personen zi jn die niet
in gemeenschap zi jn, mi sschi en zelfs geen gelovi gen zijn, die zich
ni et op hun gemak voelen ti jdens de stiltes. Waar dit gewoonlijk of
vaak gebeurt, zou het een roepstem van God kunnen betekenen
voor een totaal ander soort samenkomst; maar het kan nooit
iemand het recht geven te spreken, te bi dden, of een li ed op te geven,
alleen maar om iets te doen.
V erder zijn onze persoonlijke toestand en onze ervaringen geen
veili ge lei dsli eden om aan enig deel van de di enst in de samenkom
sten akti ef deel te nemen. Een lied kan erg tot zegen voor mi jn eigen
ziel zi jn geweest, of ik kan aanwezi g zi jn geweest waar het met grote
vreugde over de tegenwoordi ghei d van de Heer werd gezongen.
Maar daarui t mag i k nog niet konkluderen, dat het mi jn taak i s het
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op te geven in de volgende samenkomst di e i k bi jwoon. Het kan zi jn
dat het ni et passend is voor de praktische toestand van de
vergaderi ng. Mogeli jk is het zelfs ni et eens de wil van de Geestdat er
een li ed wordt gezongen. "Lijdt i emand onder u? L aat hi j bi dden. I s
iemand welgemoed? L aat hi j lofzingen" (Jak. 5 : 13). Het li ed moet
de uitdrukki ng zi jn van wat degenen, di e vergaderd zi jn, voelen,
anders is er geen oprechtheid in hun meezingen. En wie behalve Hi j
Di e de feiteli jke toestand van de vergadering kent, kan lei den in het
opgeven van een lied dat de uitdrukking is van die toestand?
Dan wat het gebed betreft. Als iemand i n de vergaderi ng bidt, is
dat het mi ddel waardoor ui tdrukki ng wordt gegeven aan de
behoeften en smeekbeden van di e vergaderi ng. Ik kan zelf iasten
hebben di e ik in het gebed aan de Heer wil overgeven, maar waarvan
het heel ongepast zou zi jn als ik ze in de vergaderi ng noemde.
Waarschijnlijk zou het eni ge resultaat zi jn, dat ik al mijn broeders
en zusters tot mi jn eigen ni veau omlaag zou halen. Aan de andere
kant kan mi jn ziel heel gelukkig zi jn met de Heer. Maar als de
toestand van de vergaderi ng niet zo i s, dan kan i k alleen in staat zijn
haar smeki ngen voor God te brengen wanneer i k mij éénmaak met
haar werkeli jke toestand.
Als i k dus door de Geest gelei d word tot bi dden in de
vergaderi ng, dan i s dat niet hetzelfde als in mijn binnenkam er waa-r
ni emand aanwezig is dan de Heer en ik. In mijn bi nnenkamer
vormen mi jn eigen behoeften en blijdschap het onderwerp vanmi jn
gebed en dankzeggi ng. Maar in de vergaderi ng word ik in staat
gesteld zulke gebeden ui t te spreken, zulke belijdenissen te doen, en
zulke dankzeggi ngen aan te bieden, die passend zi jn voor de
werkeli jke toestand van hen van wi e ik de mond word als ik me zo
tot God ri cht.
Er kan bi jna geen grotere vergi ssing zijn dan te veronderstellen
dat het eigen-ik of wat er mee verbonden i s, onze leidsman moet zijn
tijdens de samenkomsten van de gelovigen. Een gedeelte van de
Schrift kan mijn eigen ziel hebben gèinteresseerd, en i k kan er profijt
ui t hebben getrokken. Maar daar volgt nog niet uit dat ik dit
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gedeelte moet voorlezen aan de tafel van de Heere, of in andere
samenkomsten van gelovigen. Eén of ander speciaal onderwerp kan
mijn warme belangstelling hebben, en het kan voor mijn eigen ziel
goed zijn dat het zo is. Maar het is mogelijk dat het totaal niet het
onderwerp is waarop God de belangstelling van de gelovigen in het
algemeen wil richten.
Zoals u zult opmerken ontken ik niet dat wij persoonlijk met
speciale onderwerpen bezig kunnen zijn geweest en daardoor
geoefend zijn, waarvan God wil dat ze voor de gelovigen worden
gebracht. Misschien is dat vaak, en zelfs gewoonlijk, het geval bij de
dienstknechten van God. Maar wat ik wil beklemtonen is, dat dit op
zichzelf niet voldoende is als richtsnoer. Persoonlijk kunnen we
noden hebben die de gelovigen in het algemeen niet hebben. En zij
kunnen iets nodig hebben wat niet van toepassing is op ons geval.
Het zij me vergund er aan toe te voegen dat de Geest mij nooit zou
leiden in het opgeven van liederen, omdat ze de uitdrukking zijn van
mijn eigen persoonlijke opvattingen. Er kunnen punten van uitleg
zijn die de andere gelovigen die samenkomen niet zien. Als in zo'n
geval liederen worden gekozen om aan zo' n mening uitdrukking te
geven - hoe goed en waar de liederen ook mogen zijn - dan is het
onmogelijk dat de anderen dat mee kunnen zingen, en disharmonie
in plaats van harmonie zal het onmiddellijke gevolg zijn. De
liederen waarheen de Geest van God ons leidt in onze samenkom
sten, zullen de uitdrukking zijn van dat waarin allen overeenstem
men die gezamenlijk zingen. Laten we altijd, maar in elk geval in de
vergadering trachten "de eenheid van de Geest te bewaren in de
band van de vrede". En laten we ons bewust zijn dat de manier om
dit te doen is. te wandelen "in alle ootmoed en zachtmoedigheid,
met lankmoedigheid elkaar in liefde verdragende".
Laat me u eraan herinneren dat de vergadering in het zingen, bij
het bidden, of door eredienst van welke soort ook - wie ook haar
mond is - tot God spreekt. Daarom moet het uitdrukking geven aan
de ware toestand van de vergadering, en kan het er niet bovenuit
gaan. Inderdaad kan God (Hem zij dank daarvoor) door de Geest
een hoJ�;ere noot aanslaan waar alle harten onmiddellijk mee
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instemmen, zodat het niveau van de eredienst hoger wordt. En dit
doet Hij vaak. Maar als de vergadering ni et in een toestand verkeert
om di rekt op zo'n hogere noot van lof te reageren, dan is er niets
pijnli jkers dan dat een persoon voortgaat met verheven tonen van
dankzegging en aanbi dding, terwijl alle harten somber en koud,
zwerfzi ek en afgeleid zij n. Degene die de mond is in de eredi enst van
de vergaderi ng moet de harten van de vergaderden achter zich
hebben, anders is er geen werkelijkheid in wat plaats vindt.
Aan de andere kant kan de Woordbediening, omdat het God is
die daarin tot ons spreekt wel steeds op onze toestand vooruitlopen.
Het is een afzonderlijk persoon di e als Gods mond spreekt. En als
dat werkelijk het geval is, dan zal er vaak waarhei d worden
doorgegeven die we tot nu toe nog ni et hadden ontvangen. Of zullen
waarheden i n onze herinneri ng teruggeroepen worden die hadden
opgehouden met kracht op onze zielen in te werken. Hoe belangrijJr
is daarom in elk van de genoemde gevallen, dat de Geest van God
leiding moet geven.
De positieve leiding van de Geest moet ik tot de volgende brief
bewaren. In deze bri ef heb ik alleen de negati eve kant voorgesteld.
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Hoe de leiding

van

onderscheiden in de
Brief 4

de Geest te
sam enkomst

Positieve kenmerken

Ge lie fde broede rs,
W ie zou proberen de we rkingen van de Gee st in he t le ven dmaken
of be ke ren van een zie l te definiëren of te omschrij ven, zou daarmee
alleen maar zijn e igen onkunde verraden. Tevens zou hij daarmee de
souve re inite it van de Gee st loochenen die wordt wee rge ge ven in de
we lbe ken de woorden: "De win d waait waarheen hij wil, en gij hoort
zijn ge luid, maar gij wee t n ie t vanwaar hij komt en waar hij
heen gaat; zo is een ie de r die uit de Gee st ge boren is. " Toch staat de
Schrift vol me t ken me rken waaraan men kan ondersche iden wie uit
de Gee st ge boren zij n en wie n iet. Dat geldt ook voor he t on de rwe rp
van deze brief. Ik hoop be waard te worden voor enige aan matigin g
de plaats van de He ilige Gee st in te ne men, door te doen alsof ik één
of an dere fraaie de finitie kan ge ven over de wijze waarop Hij werkt
in de .zielen van de genen die Hij leidt om deel te nemen aan de
e re dienst van de ve rgade rin g, of om de gelovigen te dienen. Het kan
in sommige ge vallen dire kter en duidelij ke r voe lbaar zij n (voor de
afzon derlij ke pe rsoon be doel ik) dan in an dere. Maar hoe ijde l en
aan matigend he t ook moge zij n om een fraaie en n auwkeurige
de fin itie van zo'n onderwerp te ge ven, de Schrift gee ft on s
de son danks ove rvloe dig on de rwij s met betre kking tot de ken me r
ken van ware dienst. En op enkele van de duide lijkste en mee st voor
de han d liggende ken me rken wil ik nu graag uw aandacht ve stigen.
Sommige van die ken me rken zijn van toe passing op de inhoud
van de dienst. Ande re op de be wee gre denen die on s tot dienen
le iden, of tot he t aktie f dee lnemen aan de samenkomsten van de
ge lovigen. Sommige zullen een toetssteen ge ven voor de genen die zo
han de len, waarmee ze zichzelf kunnen be oordelen . An de re zullen
aan alle gelovigen maatstaven ge ven waarmee ze kunnen be oorde 
len wat van de Gee st is, en wat uit andere bronnen komt. Sommige
zullen e rtoe dienen om te laten zien wie de gaven van Christus zij n
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voor Zij n gemeente om te dien en met het Woord. En weer andere
mogen hen die werkelij k tot deze gaven behoren, helpen bij de
belangrij ke kwestie: wann eer te spreken en wanneer te zwij gen. Mijn
ziel beeft bij de gedachte aan de verantwoordelij kheid die het met
zich meebrengt over zo'n onderwerp te schrij ven. Maar mij n troost
is dat onze bekwaamheid uit God is, en dat "de Schrift n uttig is om
te leren , te weerleggen , te verbeteren en te onderwij zen in de
gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij , tot alle goed werk
ten volle toegerust". Toets alles wat ik mag schrij ven aan deze
algenoegzame maatstaf. En als er iets deze test n iet doorstaat, geve
God u dan gen ade en wij sheid, geliefde broeders, om het te
verwerpen .
De leiding van de Geest vin dt n iet plaats door blin de impulsen en
onbegrij pelij ke indrukken, maar door het geestelij ke verstan d te
vullen met Gods gedachten zoals die zijn geopenbaard in het
geschreven Woord, en door op de vern ieuwde genegenheden
(gevoelens van liefde) in te werken. In vroeger dagen was het
in derdaad mogelij k dat er gaven van God waren die werden
gebruikt zonder dat het gepaard gin g met geestelij k in zicht. Ik
verwij s n aar de gave van talen, wann eer er geen uitlegger bij was.
Het bleek dat de Korinthiers er dol op waren dit te gebruiken en
tentoon te stellen, omdat ze in de ogen van de mensen won derbaar
lij ker was dan de an dere.
Om deze reden wij st de apostel hen terecht. "Ik dank God, dat ik
meer dan gij allen in een taal spreek; maar in de gemeente zal ik
liever vij f woorden spreken met mij n verstan d om ook anderen te
onderwij zen , dan tien duizen d woorden in een taal. Broeders, weest
geen kin deren in de boosheid, en wordt in het verstan d volwassen . "
(I Kor. 14: 18- 20).
Het minste wat dus mag worden verwacht van hen die dienen, is
dat ze bekend zijn met de Schrift, en Gods gedachten verstaan zoals
die in het Woord zij n geopen baard. Merk op, dat dit aanwezig kan
zij n zonder enige gave om het uit te spreken, zon der de
bekwaamheid om het aan anderen mee te delen. Maar als het n iet
aan wezig is, wat hebben we dan mee te delen? Gods kin deren zij n
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beslist niet van tijd tot tijd vergaderd in de naam van de Heere Jezus
om onrijpe en onverwerkte menselijke gedachten voorgesteld te
krijgen, of om te horen vertellen wat anderen gesproken of
geschreven hebben. Persoonlijke bekendheid met Gods Woord,
vertrouwdheid met de Schrift, en inzicht in de inhoud ervan, zijn
zeker van wezenlijk belang voor de dienst met het woord. De Heere
Jezus zei tot hen: "Hebt gij al deze dingen verstaan?"
, ,Zij zeiden tot Hem: Ja, Heer. En Hij zei tot hen: Daarom is iedere
schriftgeleerde die een discipel van het koninkrijk der hemelen
gemaakt is, gelijk aan een heer des huizes die uit zijn schat nieuwe en
oude dingen te voorschijn brengt" (Mat. 13:5 1, 5 2). Toen onze Heer
op het punt stond Zijn discipelen als Zijn getuigen uit te zenden,
wordt ons meegedeeld: "Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de
Schriften verstonden". (Luk. 24:45 ).
Hoe vaak lezen we niet van Paulus bij zijn prediking aan de
Joden, dat hij zich met hen onderhield uit de Schriften (Hand. 18:4,
19). Als de apostel zich tot de Romeinen richt als degenen die in
staat zijn elkaar te vermanen, dan is dat omdat hij van hen kan
zeggen: "Doch, mijn broeders, ook ik zelf ben van u overtuigd, dat
gij ook zelf vol goedheid zijt, vervuld met alle kennis, in staat om
ook elkaar te vermanen". (Rom. 15: 14). Waar de werking van de
Geest in de vergadering zeer beslist wordt behandeld, zoals het geval
is in I Kor. 12, wordt het woord er niet buiten gelaten. "Want aan de
een wordt door de Geest gegeven het woord van wijsheid; en aan een
ander het woord van kennis volgens dezelfde Geest" (I Kor. 12: 8).
Als de apostel de kenmerken opsomt waaruit blijkt dat hij en
anderen dienstknechten van God zijn, vinden we dat in die
wonderbare lijst wordt vermeld: in kennis, in het woord der
waarheid, door de wapens van gerechtigheid in de rechter- en in de
linkerhand (2 Kor. 6:7). Als u nu kijkt waaruit de. wapenrusting
bestond, dan zult u waarheid vinden als gordel om de lendenen, en
"het zwaard van de Geest, dat is hetWoord van God"(Ef. 6: 14-17).
De apostel spreekt over wat hij tevoren aan de Efeziers had
geschreven: "Wanneer gij dit I ëe�t, kunt gij hieraan mijn inzicht
opmerken in de verborgenheid van Christus" (Ef. 3:4).
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Zie wat dezelfde apostel als allereerste vereiste noemt, als hij
spreekt over het vermanen van elkaar: "Laat het woord van
Christus rijkelijk in u wonen: leert en vermaant elkaar in alle
wijsheid, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, in genade
Gode zingende in uw harten" (Kol. 3: 16). Tegen Timotheus zegt hij:
"Als gij deze dingen de broeders voorhoudt, zult gij een goed
dienaar van Christus Jezus zijn, opgevoed in de woorden van het
geloof en van de goede leer, die gij nauwkeurig nagevolgd hebt". Hij
vermaant hem: "Houd aan met voorlezen, vermanen en leren,
totdat ik kom . . . Behartig deze dingen, leef daarin, opdat aan allen
duidelijk wordt, dat gij vorderingen maakt. Geef acht op uzelf en
op de leer; volhard in deze dingen, want door dit te doen zult gij
zowel uzelf als hen die u horen, behouden" (1 Tim. 4: 6, 13, 15, 16). In
de tweede Brief wordt Timotheus als volgt vermaand: "En wat gij
van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan
trouwe mensen, die bekwaam zijn om ook anderen te leren" (hfst.
2:2). Betreffende zijn eigen persoon hebben we deze woorden:
"Beijver u, om u aan God beproefd voor te stellen, als een arbeider
die zich niet behoeft te schamen, die het woord der waarheid recht
snijdt". (v. 15). Onder de eigenschappen die een ouderling of
opziener moet hebben, zoals ze in Titus 1 worden gegeven, hebben
we het volgende: "En vasthoudt aan het betrouwbare woord naar de
leer, opdat hij in staat is, zowel om met de gezonde leer te vermanen
als om de tegensprekers te weerleggen".
Uit dit alles blijkt wel duidelijk, broeders, dat de gemeente niet
wordt opgebouwd door kleine stukjes waarheid, die naar voren
worden gebracht wanneer we eens een keer een opwelling daartoe
krijgen. 1). Maar wie zo door de Heer worden gebruikt, zullen de
laatsten zijn om te veronderstellen dat hun aandeel de enige dienst
is, of dat daardoor de behoeften van de gelovigen grotendeels door
God worden bevredigd. Nee, zij door wie de Heilige Geest werkt om
de heiligen van God te weiden, te voeden en te leiden, zijn degenen
van wie de zielen naar gewoonte zijn geoefend in het Woord van
God. Het zijn zij, "Die door de gewoonte hun zinnen geoefend
1.)
God verhoede dat er iemand door ontmoedigd zou worden om met het
kleinste woord te dienen dat tot werkelijke opbouwing strekt.
-
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hebben om zowel het goede als het kwade te onderscheiden" (Hebr.
5: 14). Zoals gezegd, is het minste wat men kan verwachten van hen
die dienen in de gemeente, zo 'n kennis met het Woord van God als
zojuist genoemd.
Kennis vanGodsWoord alleen is echter niet voldoende. Het moet
ook op het juiste moment worden toegepast op de gewetens van de
gelovigen, zodat het tegemoet komt aan hun behoeften van dit
moment. Daarvoor moet er, zoals iemand in werkelijkheid heeft
opgemerkt. of kennis aanwezig zijn van hun toestand door middel
van gesprekken enz. (en dat zou nooit volmaakt of nauwkeurig
kunnen zijn). óf direkte leiding van God. Dit is waar voorallen die in
de volste zin en heel klaarblijkelijk de gaven van Christus aan Zijn
gemeente vormen, zoals evangelisten, herders en leraars. Alleen
God is het die hen kan voeren tot die gedeelten van de waarheid die
het geweten zullen treffen en aan de behoefte van de ziel zullen
beantwoorden. Hij alleen kan hen in staat stellen de waarheid op
zo'n manier voor te stellen, dat deze doeleinden worden bereikt.
God de Heilige Geest kent in de vergadering de behoeften van ieder
afzonderlijk en van allen tezamen. Hij kan degenen die spreken zo
leiden, dat zij de voor allen geschikte en nodige waarheid spreken, of
zij de toestand van hen die worden toegesproken kennen of niet.
Maar hoe belangrijk is dan onvoorwaardelijke en ongeveinsde
onderwerping aan Hem.
Eén ding behoort altijd kenmerkend te zijn voor de dienst in de
Geest, n. l. de aandrift van persoonlijke liefde tot Christus. "Hebt gij
mij lief?" was de drie maal herhaalde vraag aan Petrus, verbonden
met het even vaak herhaalde bevel om de kudde van Christus te
voeden. "Want de liefde van Christus dringt ons", zegt Paulus. Wat
verschillend is dat van vele motieven die ons van nature kunnen
beïnvloeden. Hoe belangrijk is het dat wij, elke keer als we dienen,
met een goed geweten kunnen zeggen: "Mijn motief voor het
spreken was niet de wens om me op de voorgrond te plaatsen, of de
kracht van de gewoonte, of rusteloosheid die niet tevreden kon zijn
totdat er iets gedaan werd - maar liefde tot Christus en Zijn kudde,
terwille van Hem die haar kocht met Zijn eigen bloed". Zeker
ontbrak juist dit motief bij de boze slaaf, die het talent dat hij van de
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Heer had gekregen m de aarde verborg.
Verder behoort de dienst in de Geest, of eigenlijk elke handeling
in de vergadering waartoe Hij leidt, altijd gekenmerkt te worden
door een diep besef van verantwoordelijkheid tegenover Christus.
Ik zeg dit evengoed tot mijn eigen ziel als tot u, broeders. Stel dat ons
elke keer na afloop van een samenkomst de vraag werd gesteld:
"Waarom gaf u zo'n lied op, of waarom las u dat hoofdstuk voor, of
sprak u zo'n gebed uit?" Zouden we dan met een vrij en goed
geweten kunnen antwoorden: "De enige reden waarom ik dat deed,
was de ernstige overtuiging dat het de wil van mijn Meester was"?
Konden wij dan zeggen: "Ik gaf dat lied op, omdat ik er tenvolle van
overtuigd was dat het naar de gedachten van de Geest was dat het op
dat ogenblik in de samenkomst gezongen moest worden? Ik las dät
hoofdstuk, of sprak dat woord, omdat ik duidelijk voor Gods
aangezicht voelde dat het de dienst was die mijn Heer en Meester mij
opdroeg? Ik sprak dat gebed uit, omdat ik wist dat de Geest van God
me ertoe leidde om als mond van de vergadering die zegeningen te
vragen welke in dat gebed werden afgesmeekt. " Mijn broeders,
hadden wij zo kunnen antwoorden, of wordt er niet vaak een
deelnemen aan dit of dat gevonden, zonder enig besef van
verantwoordelijkheid tegenover Christus?
"Als iemand spreekt, laat het zijn als uitspraken van God", zegt
de apostel Petrus ( l Petr. 4: l l). Dat heeft niet de betekenis: laat het
zijn als uitspraken in overeenstemming met de Schriften, hoewel dat
natuurlijk waar is. Het wil zeggen, dat zij die spreken, moeten
spreken als orakels (uitspraken) van God. Als ik tijdens mtjn
spreken niet kan zeggen: "Dit is wat ik geloof door onderwijs van
God te hebben ontvangen, en wat God mij gegeven heeft om op dit
moment uit te spreken" dan moet ik zwijgen. Natuurlijk kan een
mens zich vergissen als hij dat zegt. Daarom behoren de gelovigen al
het gesprokene te toetsen aan het Woord van God. Maar niets
minder dan de ernstige overtuiging voor Gods aangezicht dat God
hem iets heeft gegeven om te zeggen of te doen, behoort iemand
aanleiding te geven tot spreken of (aktief) deel te nemen aan de
dienst in de samenkomsten. Wanneer onze gewetens geoefend
waren om onder deze verantwoordelijkheid te handelen, dan zou dit
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ongetwijfeld een groot gedeelte van wat plaats vindt, voorkómen.
Maar tegelijkertijd zou het voor God de weg banen om Zijn
tegenwoordigheid voelbaar te maken op een wijze als wij nog niet
hebben meegemaakt.
Hoe treffend zien we dit gevoel van direkte verantwoordelijkheid
aan Christus bij de apostel Paulus. "Want als ik het evangelie
verkondig, strekt het mij niet tot roem, want de noodzaak is mij
opgelegd; want wee mij, als ik het evangelie niet verkondig. Want
doe ik het vrijwillig" (d. w.z. uit eigen keus, voor één of ander
persoonlijk doel), "dan heb ik loon; maar doe ik het onvrijwillig, mij
is een rentmeesterschap toevertrouwd" ( l Kor. 9: 16, 17). Hoe
aandoenlijk luiden zijn woorden aan dezelfde mensen: "Ik was bij u
in zwakheid en in vrees en veel beven" (hfst. 2: 3). Wat een verwijt
wegens de lichtvaardigheid van het hart en de zelfgenoegzaamheid,
waarmee wij allen helaas maar al te vaak Gods heilig Woord
hanteren. "Want wij vervalsen het woord van God niet zoals velen:
maar met zuivere bedoelingen, maar als uit God, spreken wij, voor
Gods aangezicht, in Christus" (2 Kor. 2: 17).
Nog een ander punt wilde ik aanstippen. "God heeft ons niet
gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht, van liefde
en van bezonnenheid" (2 Tim. 1: 7). "De Geest . . . . . van bezonnen
heid". Iemand moge weinig of geen wetenschap bezitten, hij moge
niet in staat zijn zich op elegante of grammatikaal gepaste wijze uit
te drukken. Dit alles moge ontbreken, toch kan hij een goed dienaar
van Jezus Christus zijn. Maar daarvoor moet hij wel de geest van
bezonnenheid bezitten.
Mag ik nu nog noemen, terwijl ik met dit onderwerp bezig ben,
wat mij in andere plaatsen evenals in ons eigen midden soms erg
bedroefd heeft? Ik bedoel de verwarring die er in het gebed vaak
wordt gemaakt tussen de Personen in de Godheid. Wanneer een
broeder begonnen is met zich te richten tot God de Vader, en verder
gaat met zo te spreken alsof Hij het was die is gestorven en
opgestaan; of als hij tot de Heere Jezus spreekt, Hem dankt voor het
zenden van Zijn eniggeboren Zoon in de wereld, dan moet ik u
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bekennen dat ik tot mezelf gezegd heb: "Kan dat de Geest van God
zijn die aan zulke gebeden leiding geeft?" Allen die deelnemen aan
de eredienst van de gelovigen hebben de geest van bezonnenheid zo
zeer nodig om verwarring als dit te voorkomen. Niemand gelooft
dat de Vader op het kruis stierf, of dat Christus Zijn zoon in de
wereld zond. Waar blijft dan de beheerstheid van de gedachten, de
bezonnenheid van de geest, die hen moet kenmerken die de plaats
innemen van kanalen van de eredienst der gelovigen, wanneer zij
woorden gebruiken die in feite uitdrukken wat zij zelf niet geloven
en die schokkend zouden zijn voor elkeen die gelooft.
Enige andere punten reserveer ik voor een volgende brief.
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Diverse opmerkingen
Brief 5
Geliefde broe de rs,
I n de ze brief zulle n mijn opmerkinge n m inde r same nhange nd zijn
dan in de vorige , om dat mijn doe l nu is verscheidene p unte n op te
somme n die nie t zo goe d aan de orde konde n kome n bij de
onde rwe rpen van mijn vorige medede linge n.
Te n ee rste mag ik u e raan herinne ren dat, wat er ook p laats vindt
in ee n same nkom st tot op bouwing, het de vrucht van de
gemee nschap behoort te zijn. Indie n ik dus een hoofdstuk uit he t
Woord lee s, m oe t ik nie t m ijn Bijbe l doorkijke n om een ge schikt
hoofdstuk te vinde n. Maar de Geest bre ngt m ij, die mee r of m inde r
beke nd be n met het Woord, die ge dee lte n in de ge dachte n we lke Hij
m ij wil late n leze n. Ook als er een lie d gezonge n zal worde n is he t
niet zo, dat ik de lie dere nbunde l doorkijk om een m ooi lie d te
vinde n, om dat ik voe l dat de tijd aangebroke n is om te zinge n. Nee ,
maar uit de hoevee lheid ke nnis die ik van de liedere nbunde l be zit,
bre ngt de Geest m ij een lie d in herinne ring en leidt me e rtoe he t op te
ge ve n. Het idee dat een half dozijn broe ders hun Bijbe l e n
liede re nbunde l doorkijke n om geschikte hoofdstukke n te leze n e n
liede re n op te ge ven, is zó in strijd me t he t ware karakte r van een
same nkom st tot onde rlinge op bouwing we lke p laats vindt in
afhanke lijkhe id van de He ilige Geest, als men zich m aar nauwe lijks
kan voorste lle n. Ik kan we liswaar een bep aald hoofdstuk in m ijn
hart he bbe n, en zal het m oge lijk, door onvoldoende ke nnis van m ijn
Bijbe l, m oe te n opzoeken; he tze lfde ge ldt voor een lie d. Maar dat is
dan ook duide lijk het e nige doe l waarvoor men de Bijbe l of de
lie dere nbunde l zal doorbladere n, wanneer men ve rgade rd is op de
grondslag van onde rlinge afhanke lijkheid van de Heilige Geest tot
we de rzijdse op bouwing.
Te n twee de zou daaruit als dit goe d hegrepe n we rd als ie ts
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vanzelfsprek ends volgen dat, als men iemand zij n BIJ bel of
liederenbundel ziet openen, men begrij pt dat een gedeelte van het
W oord zal worden gelezen of een lied zal worden opgegeven. Het
woord: " Daarom, mij n broeders, als gij samenk omt om te eten,
wacht op elk aar" ( I Kor. 11: 33) zou dan de gedachte reeds buiten
sluiten dat iemand anders zou deelnemen aan de dienst in de
samenk omst, totdat de broeder die liet blij k en dat hij de g edac hte
had dit te doen, het ook uitvoerde of het boek terzij de legde. Dit
brengt mij op het onderwerp van de onderlinge afhank elij k heid,
waarover wij wel eens goed mogen nadenk en.
De k westie met de Korinthiers in I Kor. 11 ging niet over de
dienst, maar over het avondmaal des Heren. De k westie van de
dienst k omt verderop in hoofdstuk 14. Maar de zedelijke (morele)
wortel van de wanorde was in beide gevallen dezelfde. Z ij
onderscheidden het lichaam van Christus niet, en daarom was ieder
met zichzelf bezig. "W ant bij het eten neemt ieder vooraf zijn eig en
avondmaal" (vers 21). Het resultaat was: "En de één is hongerig en
de ander is dronk en". Men liet toe dat het beginsel van het eigen- ik
vruchten voortbracht die zo grof en zó monsterachtig waren, dat
zelfs de natuurlij k e gevoelens erdoor geschok t worden. Maar als ik
in de samenk omsten k om en daar alleen maar zit te denk en aan het
hoofdstuk dat ik zal gaan lezen, aan het lied dat ik wil gaan opgeven,
het deel dat ik in de samenk omst zal hebben, dan is het net zo goed
het eigen-ik waarom mij n gedachten en zorgen draaien in de
geestelij k e dingen, als bij de Korinthiers in de natuurlij k e dingen. Ik
heb dan als het ware een avondmaal dat ik meebreng en waarvan ik
eet, terwij l mij n arme broeder die zich dat niet k an veroorloven,
weggaat zonder iets te hebben genuttigd. W ij k omen samen in de
gemeenschap (eenheid) van het ene lichaam van Christus, dat door
de ene Geest wordt bezield, in beweging gebracht, onderwezen, en
geregeerd. En als wij zo samenk omen, behoren de gedachten van
onze harten zich niet bezig te houden met het avondmaal dat ik zal
eten, of het deel in de dienst dat ik zal nemen, maar met de
wonderbare mildheid en genade van Hem die ons aan de bewaring
van de Heilige Geest heeft toevertrouwd. En die zal zeker aan ieder
de juiste plaats en rol aanwij zen als er nederig op gewacht wordt,
zonder dat er rusteloze zorg bij ons is om te weten waarin die
bestaat.
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I n het lichaam van Chri stus is ieder slechts een lid. Als de
Korinthiers di t hadden onderschei den en verwerkelijkt, zou hi j die
een avondeten had, gewacht hebben op degenen di e het niet hadden
om het met hen te delen. Als m ijn ziel evenzo deze kostbare eenheid
van het lichaam en mijn eigen nederi ge plaats daari n verwerkelijkt,
als slechts een afzonderli jk lid ervan, dan zal ik niet zo haastig zijn in
de vergaderi ng te handelen om aktivi teiten van anderen te
voorkom en. Als ik dan voel dat i k een woord van de Heer heb, of
dat Hij mij roept voor de één of andere dienst, zal ik m e heri nneren
dat anderen hetzelfde kunnen hebben, en daarom zal ik ruim te voor
hen laten. Bovenal zal ik, als ik een ander m et zijn boek open voor
zich zi e om een gedeelte te lezen of een lied op te geven, wachten
totdat hij dat gedaan heeft, en m e niet beij len om vóór hem de
gelegenhei d te grijpen. De ui tdrukki ng " wacht op elkaar" is zeker
evengoed hierop van toepassi ng als op de broodbreki ng. En i n het
veerti ende hoofdstuk vinden we dat, toen profeten spraken door
mi ddel van direkte openbaring, er zo' n achting voor elkaar m oest
zijn dat zelfs, als er onder het spreken i ets werd geopenbaard aan een
ander di e erbij zat, de eerste m oest zwijgen. Bovendien leert ons de
algem ene strekking van een woord als "Ieder m ens m oet snel zi jn
om te horen, traag om te spreken" (Jak. 1: 19) om zo op elkaar te
wachten.
Ten derde i s het doel van onze vergadering: opbouwing. Dit punt
wordt in I Kor. 14 benadrukt. In het twaalfde hoofdstuk hebben we
het li chaam van Christus waarvan de leden onderworpen zij n aan
Hem als Heer. En ook het getuigenis van Zijn Heer-zijn dank zi j de
i nwoning en werking van de Heilige Geest di e aan een ieder toedeelt
zoals Hij wil. Het hoofdstuk eindigt m et de opsomming van gaven:
apostelen, profeten enz. , di e door God in de gem eente zijn gesteld,
waar ze elk op hun plaats worden gebruikt ten di enste van het
geheel. Er wordt aanbevolen ernstig te streven naar de beste gaven,
maar ook wordt er verwezen naar een nog uitnem ender weg,
nam elijk de liefde van hoofdstuk 13. Zonder dat laatste zijn de
schitterendste gaven niets. Het m oet dan ook de uitoefening van alle
gaven beheersen, wi l opbouwing het resultaat zijn. Deze opbouwing
i s het onderwerp van hoofdstuk 14. De gave van het spreken in talen
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k wam de mens het mooist voor, en de K orinthiers schiepen er
behagen in deze gave te laten zien. I n plaats van liefde die de
opbouwing van alle n zoek t, was het ij delheid die zich zocht te uiten
in de gaven. Het waren werk elijk e gaven - gaven van de Geest. Hier
nu moeten wij, geliefde broeders, het ernstige feit overwegen dat de
k racht van de Geest aanwezig k an zij n voor de dienst, zonder de
levende leiding van de Geest in de uitoefening ervan. Dit laatste k an
er alleen zijn waar het eigen-ik gek ruisigd is, en Christus alles voor
de ziel betek ent. Het doel van de Heilige Geest is niet het arme
aarden vat te verheerlijk en dat Zijn gaven bevat, maar het nederige,
genadige, zichzelfwegcijferende gebruik van deze gaven, om
Christus te verheerlijk en uit wie zij voortk omen, en dit vindt zijn
voltooiing in de opbouwing van het hele lichaam.
W at mooi is deze zelfverloochening in Paulus. M et welk een
eenvoudigheid van het hart zocht hij niet zijn gaven ten toon te
spreiden, hoewel hij elk e gave bezat, maar zij n Heer te verhogen en
de gelovigen op te bouwen. " I k dank God, dat ik meer dan gij allen
in een taal spreek; maar in de gemeente wil ik liever vijf woorden
sprek en met mijn verstand om ook anderen te onderwijzen, dan
tienduizend woorden in een taal". Hoe k rachtig komen uit de pen
van zo iemand deze woorden van de Heilige Geest: " L aat alle
dingen gebeuren tot stichting" (of opbouwing). "Zo ook gij, omdat
gij streeft naar geestelijk e gaven, zoek t, dat gij overvloedig moogt
zijn tot stichting (opbouwing) van de gemeente".
Verder moet elk e dienstk necht die getrouw is, handelen volgens
de aanwijzingen van zijn meester. Vandaar het belang van wat ik in
mijn vorige brief benadruk te, dat mijn handelen in de vergadering
op geen lager niveau moet plaats vinden dan vanuit de volle en
ernstige overtuiging in mijn ziel voor Gods aangezicht, dat het de wil
van mijn M eester voor dit moment is om zo te handelen. "W ant
door de genade die mij gegeven is, zeg ik aan een ieder onder u dat
hij (van zichzelf) niet hoger moet denk en dan het behoort, maar dat
hij bescheiden moet denk en, naar de maat van het geloof, zoals God
aan een ieder heeft toebedeeld" (Rom. 12:3). De maat van wat ik
doe moet de maat van het geloof zijn die God mij gegeven heeft. En
God zal ervoor zorgen dat Zijn dienstk nechten zodoende weten wat
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Hij wil dat ze doen. Nie ts m inde r dan de vaste en ple ch tige
ove rtuiging dat het Zijn wil is, kan ee n waarbo rg z ijn voor m ijn
h ande le n in de gemee nte , of waar dan ook e r buite n, als
die nstkne ch t van God. In de ve rgadering is er e ch te r ee n godde lijke
ko ntro le of be ve iliging te ge n m isbruik van dit beginse l, name lijk de
voo rziening die wo rdt ge ge ve n in het woord: " Dat twee of drie
profe te n spre ke n en dat de andere n oo rde le n" (I Kor. 14: 29). Voo r
mijze lf heb ik in de ee rste plaats te beoo rde le n e n te we te n of de Hee r
mij roe pt om te spre ke n of te h ande le n in de ve rgade ring. Maa r als
ik dan zo heb ge spro ke n of geh ande ld, dan staat het aan m ijn
broeders te oo rde le n, en in de o ve rgrote mee rde rheid de r ge valle n
moet ik me aan h un oo rdee l h o ude n. He t kom t inde rdaad sle ch ts
ze lde n voo r dat ik he t re cht zo u hebben door te gaan me t het ( ak tief)
dee lneme n aan de samenkom ste n, als m ijn h ande linge n zo door de
broeders wo rde n afge keurd.
He t is volkome n duide lijk dat, als Go d m ij heeft ge roe pe n om in
de same nkomst te spreke n of te bidde n- als m ijn ove rtuiging om dat
te doe n we rke lijk van Hem afkom stig is - het voo r Hem e ve n
gemakke lijk is de h arte n van de ge lo vige n toe te be re ide n e n
o ntvanke lijk te m ake n o m m ijn die nst aan te neme n, e n z ich één te
make n me t m ijn ge be de n, als m ijn eige n h art o p zo'n die nst af te
stemmen. Deze lfde Gee st die m ij ertoe leidde zo te hande le n, woo nt
ook in de medege lovige n. En in ne ge ne nne ge ntig van de h o nde rd
ge valle n z al de Gee st in de mede ge lo vige n gehoor ge ve n aan de
die nst of aanbidding in de Gee st van de kant van één van h e n. Indie n
ik daarom ge lovigen vind die be last zij n e n het er moeilijk mee
he bbe n dat ik aktief dee lneem aan de samenkom ste n, dan z al ik
ge woo nlijk de ko nklusie moete n tre kke n dat ik m ijn plaats nie t
verstaan heb, en dat ik e r nie t toe was ge roepen z o te h ande le n.
Vero nde rste l nu; in de twee de plaats, dat het niet kom t doo r de
persoo nlijke toe stand van iem and dat z ijn die nst een tijdlang nie t
wordt aanvaard, m aar door de toe stand van de ve rgade ring. Ste l
dat h ij zo vee l gee ste lijker is dan de vergadering, dat zij nie t kunne n
begrijpen o f waarde ren wat h ij h e n i n z ijn die nst meedee lt. Wat te
zeggen van een derge lijk ge val? Zo'n geval kom t niet zo e rg vaak
voo r, m aar wannee r het zich voo rdoe t m ag zo' n die nstkne ch t van
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Ch ristus zich wel afvragen of h ij niet moet leren als zijn Meester te
zijn om te onderwijzen en " tot h en h et woord te spreken , zoals zij in
staat waren te h oren "; of h ij n iet wat meer n odig h eeft van de geest
van een Paulus die kon zeggen: " wij waren vriendelijk in uw
midden, zoals een voedster h aar eigen kin deren koestert". Op een
andere plaats zegt h ij (Paulus): , ,Ik voedde u met melk, n iet met vast
voedsel, wan t dat kon dt gij n iet verdragen, ja, dat kunt gij ook nu
n og n iet".
In dien zijn dienst met zulk een zorg voor wat passend is en
tederh eid als bovengen oemd wordt verrich t, en deson dan ks n iet
wordt aanvaard, dan moet h et inderdaad een beproeving zijn voor
h et geloof van zo'n dien stkn ech t van de Heer. Maar toch kan h et
n iet goed zijn zo'n dienst de gelovigen geforceerd op te leggen, of zij
h et aanvaarden of n iet, aan gezien opbouwin g h et doel is van alle
dien st, en gelovigen n iet kunn en worden opgebouwd door een
dien st die niet tot h un geweten spreekt. Algemen e zwakh eid of
ziek te van ieman ds lich aam kan leiden tot uitsch akelin g van een
bepaald lid ervan . In zo'n geval zal h et lich aam er geen baat bij
vin den als h et uitgesch akelde lid wordt gedwon gen te funktioneren.
Het moge betreuren swaardig zijn dat h et n iet kan werken , maar de
enige manier om h et te doen h erstellen, is h et en ige tijd volledige rust
te gev!!n, terwijl met andere middelen wordt gepoogd de algemen e
gezon dh eid weer terug te krijgen . Zo zal ook in h et bovengen oemde
geval voortzetting van een dienst die n iet wordt geaccepteerd- zelfs
als de oorzaak daarvan de lage toestan d van de vergaderin g is alleen maar irriterend werken op de algemen e slech te toestand der
din gen , en h aar zo des te erger maken. De dien stknech t van de Heer
zal in zo'n geval merken, dat h et wijs is te zwijgen , of h et moge voor
h em de wil van zijn Meester betekenen dat h ij ergen s an ders moet
dien en.
Laat mij u anderzijds ernstig waarsch uwen, geliefde broeders,
tegen wat satan n u zeer waarsch ijnlijk tot een strik voor ons wil
maken: n l. de geest van kritiek op wat in de samenkomsten plaats
vindt. Zijn streven is altijd om ons van h et en e uiterste in h et andere
te verleiden . Als we gedwaald h ebben door onversch illigh eid aan de
en e kant, alsof h et n iets uitmaakte wat er gebeurde- als de tij d maar
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gevuld werd - dan i s het meer dan waarschi jnli jk dat we nu aan de
andere kant gevaar lopen. De Heer moge er ons i n Zijn
barmhartigheid voor bewaren. Er kan ni ets betreurenswaardi ger
zijn als de toestand van het hart zoiets laat zi en, en er kan geen
grotere hi nderni s voor zegen zijn dan een vi ttende kri ti serende
geest. We komen samen om God te aanbi dden en elkaar op te
bouwen; ni et om onszelf bezi g te houden met vast te stellen wie i n
het vlees dient en wi e in d e Geest bi dt. Zorg dat het vlees wordt
veroordeeld, zodra het zich openbaart. Het i s droevi g en
vernederend w erk het te onderschei den en te veroordelen, in plaats
van ons eigenli jke gelukki ge voorrecht ons wederzijds te verheugen
in de volhei d van onze gezegende Heiland en Hoofd. Moc hten we
bewaard bli jven voor een geest van vi tteri j. Er zi jn kleinere en
grotere gaven, en we weten wi e het is di e meer overvloedig eer heeft
gegeven aan di e delen waar het ontbrak. De handeli ngen van een
broeder zijn niet noodzakeli jk allemaal vleseli jk, omdat hij in zekere
mate vleseli jk handelt.
Het zou voor ons allen goed zi jn om over dit punt de woorden te
overdenken van iemand di e onder ons hoog wordt vereerd: " Het is
hard nodig dat we acht geven op ten eerste de aard, en ten tweede de
mate van onze gave. Wat het laatste betreft, d. w. z. de mate van de
gave, zeg ik dat ik er ni et aan twi jfel dat de gave van menige broeder
erkend zou worden als hi j ni et boven zijn maat uit gi ng." "Als hij
profeteert, laat hem profeteren naar de maat van (zijn) geloof '
(Eng. St. V ert. ). Alles wat er bovenui t gaat i s het vlees, en het
zichzelf op de voorgrond stellen. Dat wordt gevoeld, en daarom
wordt zijn hele gave verworpen. Dit alles komt omdat hij zich niet
tot zijn gave weet te beperken. Daardoor werkt zijn vlees, wat tot
ui ti ng komt in zijn spreken- dat is dan geen wonder. Het is ook waar
wat de aard van een gave betreft. Als i emand zich ertoe zet te leren,
in plaats van zich tot vermanen te beperken (als hij vermaant), dan
zal en kan hij niet opbouwen (sti chten). V an i edere broeder die met
het woord di ent zou ik aandacht wi llen vragen voor deze
opmerking, omdat hem dit - door gebrek aan getrouwhei d bi j zijn
hoorders - mogeli jk nooi t op andere wijze bereikt".
Deze woorden zijn gericht aan broeders di e dienen, maar ik citeer
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z e voor u, geliefde broeders , opdat we mogen leren niet alles te
veroordelen wat i emand z egt of doet, omdat er iets van h et vlees in
valt op te merken. Laten we dankbaar erkennen wat van de Geest is ,
terwijl we dat ondersch ei den van al h et andere in dezelfde diens t of
overige h andelingen van dez elfde persoon.
Er zijn nog twee of dri e klei nere punten waaraan ik, in
vertrouwen op uw broederli efde, enkele woorden wil wi jden. Wat
de bedi ening van brood en wijn aan de tafel des Heren betreft, is h et
aan de ene kant erg gewenst dat di t niet uits lui tend dooréén of twee
personen gebeurt, alsof h et een of ander klerikaal onders ch eid z ou
aangeven. Aan de andere kant kan i k geen rech tvaardiging in de
Sch rift zien voor i emand om brood te breken of de beker toe t e
rei ken, z onder er tevens voor te danken. I n Mat. 24: 26,27; Mark.
14: 22,23; Luk. 22:19 en I Kor. 11: 24 wordt ons verteld dat de Heer
J ez us dankte toen Hij h et brood brak en de beker nam, terwijl in I
Kor. 10 : 16 de beker wordt genoemd: de beker der zegening, of
dankz egging. Als de Sch rift onz e gids is, h oe duidelij k is h et dan dat
i eder die brood breekt of de beker opneemt ook beh oort te danken.
En als iemand van ons geen krach t voelt om dit te doen, mogen we
ons dan niet terech t afvragen of we ertoe- geroepen zijn brood en
wijn uit te delen?
Dan wat betreft regering of opzienersch ap in de gemeente.
Inderdaad moesten betreffende de kwalifikaties die worden
gevraagd van i eder di e klaarblijkelijk di ent onder (de) gelovigen, l
Ti m. 3 en Tit. l door ons allen bi ddend worden bestudeerd. In I
Ti m. 3:6 s taat i ets bi jz onders, waaraan we wel goed mogen worden
h erinnerd: "Geen pasbekeerde, opdat hij niet, h oogmoedig
geworden, i n dezelfde misdaad als de duivel vervalt". Het is
mogelijk dat Gods roeping en de gave van Ch ris tus bi j een jonge
man als Timoth eus worden gevonden (of, als we teruggaan tot h et
O . T. , bij een Jeremia). En daarbij is h et woord " ni emand verach te
uw jeugdige leefti jd" nu evengoed van toepassing op z o i emand als
vroeger op Timoth eus. Maar ook worden aan Timoth eus de
woorden gerich t: " geen pas bekeerde", enz . Zijn jeugdige leeftijd
moch t geen aanmoediging betekenen tot aktivitei t voor h en die
noch de gave, noch de genade bez aten di e h em waren toevertrouwd.
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En er zi t zelfs een natuurlijke gepasth ei d en sch oonh ei d in een
jongeman di e de plaats van onderwerpi ng i nneemt in plaats van di e
van besturi ng, di e soms op bedroevende wijze over h et h oofd wordt
gezi en. "Evenzo gi j, jongeren, wees t aan de oudsten onderdani g.
En weest allen tegenover elkaar met ootmoed bekleed; want God
weers taat de h oogmoedi gen, maar de nederi gen geeft Hij genade" .
(I Petr. 5 : 5 ).
Geve de Heer i n Zijn barmh arti gh ei d, geliefde broeders , nederig
met Hem te wandelen, waardoor er zich geen hi ndernis voordoet
voor Zijn gezegende Geest om onder ons te werken.

