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‘U zult doen wat goed en recht is
in de ogen van de Heere’
(Deut. 6:18)
In dit vers wordt een blijvend principe aan de orde gesteld. Het gaat om eeuwige beginselen,
waarop geen verandering van bedeling, van plaats of omstandigheden ooit invloed kan uitoefenen. ‘Wat goed en recht is’ is altijd, overal en blijvend van toepassing.
Het doet ons denken aan de woorden van de apostel Johannes aan zijn goede vriend Gajus:
‘Geliefde, volg het kwade niet na, maar het goede’. De toestand van de Gemeente kan beneden peil zijn, er kan veel wezen wat voor Gajus een beproeving is en wat hem terneer
drukt. Diotréfes gedraagt zich bijzonder onfatsoenlijk en onverantwoordelijk tegenover de
geliefde en gerespecteerde apostel en tegenover anderen. Dit kon allemaal het geval zijn en
nog veel meer. Ja, de hele naamchristenheid kan in een bedroevende toestand zijn. Toch
bleef de oproep voor Gajus staan om niet het kwade, maar het goede na te volgen. Hij
moest zijn hart, zijn hand en zijn huis openen voor iedereen die de waarheid bracht, en proberen het werk van de Heer te bevorderen.
Dit deed Gajus in zijn tijd; en dit moet iedereen doen die Christus liefheeft - altijd en overal
en onder alle omstandigheden. Misschien zijn er niet veel gelovigen bij wie we ons kunnen
aansluiten. Misschien zijn we soms bijna alleen; maar ook dan nog kunnen en moeten we
het goede navolgen, wat het ook kost. We moeten afstand doen van ongerechtigheid, ons
van vaten tot oneer reinigen, de begeerten van de jeugd ontvluchten en ons afkeren van belijders – ‘Christenen’ die met de mond de Heer Jezus belijden en die ogenschijnlijk Godsvrucht bezitten, maar de kracht daarvan verloochenen.
En wat dan? Dan mogen we jagen naar gerechtigheid, geloof, liefde en vrede. Helemaal alleen? Nee! Misschien ben ik op een bepaald ogenblik of in een bepaalde plaats de enige,
maar er is geen alleen staan mogelijk, geen isolationisme, geen teleurgesteld thuiszitten, zolang het Lichaam van Christus op aarde is. En dat zal zijn totdat Hij komt voor ons.
Daarom verwachten we niet dat er ooit een tijd komt waarin we niet tenminste enkelingen
zullen vinden die de Heer aanroepen uit een rein hart. Wie en waar ze dan ook zijn, het is
onze roeping ze op te zoeken; en als we ze gevonden hebben, samen met hen te wandelen
in heilige gemeenschap tot aan de komst van de Heer.

