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Twee of drie
Het is goed om aan het volgende te denken. Waar “twee of drie” vergaderd zijn in de Naam
van de Heer Jezus, in hoeveel zwakheid dan ook, zal bij ware nederigheid en afhankelijkheid
de geestelijke bekwaamheid worden gevonden om te oordelen in elk geval dat ertussen
broeders zou kunnen voorkomen. De “twee of drie” kunnen rekenen op Goddelijke wijsheid
om te beslissen in elke kwestie of geschil, zodat het niet nodig zal zijn zich tot de wereldlijke
rechter te wenden. Er staan hulpmiddelen ter beschikking van de Gemeente in haar Hoofd
en Heer, Christus, waarvan de wereld geen idee heeft. Laten zij die vergaderd zijn op de
ware grondslag van de Gemeente Gods, al is de verwarring nog zo groot, niet vergeten dat
de genade van Christus altijd genoeg voor hen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in
Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen”. En als Christus daar is, kan Hij dan geen
uitspraak doen? Hebben wij nog natuurlijke knapheid, wereldse wijsheid, of grote
geleerdheid nodig, als wij Hem hebben? Zeker niet. Al die dingen zijn voor ons wat Sauls
wapenrusting voor David was: een belemmering. Alles wat wij nodig hebben, is te
vertrouwen op en gebruik te maken van hetgeen wij bezitten in Christus. Het is ook niet
gewenst in alle gevallen van plaatselijke moeilijkheden uit te zien naar hulp van buiten, door
te schrijven naar andere plaatsen om enige wijze mannen te sturen. Wanneer de Heer op
dat ogenblik juist één van Zijn dienstknechten zendt, zal diens medegevoel, raad of hulp
ongetwijfeld zeer op prijs gesteld worden. Wij willen alleen volstrekte afhankelijkheid van
Christus, ons Hoofd en onze Heer, en we willen onafhankelijkheid van elkaar beslist niet
aanmoedigen.
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