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Beproefde dienstknechten
Het is goed dat allen die een dienst zoeken in het werk van de Heer, aan het bevel denken: laat
de dienstknecht eerst beproefd worden en daarna dienen! Het is niet goed dat een onbeproefde
dienstknecht aanbevolen wordt. Iedere weg in het leven heeft zijn beproevende
omstandigheden; juist in onze gewone alledaagse omstandigheden worden we beproefd.
De overwinnaar van Goliath en de man die Israël van de Filistijnen bevrijdde, had eerst geleerd
wat het was de schapen van zijn vader te verdedigen in de woestijn. Daar ontmoette hij de
leeuw en de beer! In zijn overwinning daarover beproefde hij God, en God beproefde hem.
Daarom legde hij de onbeproefde wapenrusting van Saul af en ging alleen verder met zijn slinger
en stenen.
We willen sterk de nadruk leggen op dit punt, omdat we hier en in veel andere landen het
verdriet gezien hebben dat velen over zichzelf en anderen gebracht hebben door uit te gaan om
te dienen vóór ze beproefd waren. Het kan van de Heer zijn dat de eerste stap omringd is met
moeilijkheden; in Zijn oneindige liefde beproeft de Heer Zelf vaak juist dán de trouwe
dienstknechten.
Als je een ernstige gelovige ontmoet die graag in de dienst van Zijn Heer werkzaam wil zijn, dan
is dit vaak de grootste dienst die je hem kunt bewijzen: hem aan zichzelf overlaten om de
moeilijkheden die er direct in het begin zijn, zelf met God op te lossen. Als hij deze moeilijkheden
eerst alleen met zijn God heeft overwonnen, wees dan daarna bereid om hem waar nodig te
helpen en te ondersteunen. Dan heeft hij immers de hinderpalen overwonnen die God in Zijn
genade op zijn eerste stappen gezet heeft.
In deze belangrijke zaak moet Gods weg ook onze weg zijn. Hoe velen wilden de Heer dienen,
maar het geloof had maar weinig wortel in het hart. Ze zijn door een medechristen over de
eerste moeilijkheden heen geholpen; maar als de menselijke hulp tekortschoot, viel die
‘dienstknecht’ die erop leunde, ook.
Onze harten zijn bedroefd om heel wat bruikbare mannen. Ze hadden nuttig kunnen worden,
maar dat werd onmogelijk gemaakt door de foutieve hulp van anderen. Dergelijke broeders en
zusters dachten hen te ‘helpen’ in plaats van hun de mogelijkheid te geven een persoonlijk
geloofsvertrouwen op God te ontwikkelen met het oog op hun werk en hun omstandigheden. En
zonder dat geloof volgde vaak een mislukking.
‘Beijver u om u aan God beproefd voor te stellen, als een arbeider die zich niet behoeft te
schamen, die het Woord van de waarheid recht snijdt’ (2 Tim. 2:15). Dat is de bemoedigende
raad aan ieder die de Heer graag in zijn of haar dienst aan God welgevallig wil zijn.
‘Als iemand Mij wil dienen, laat hij Mij volgen’, is het duidelijke woord voor ons. En als wij in Zijn
voetstappen wandelen, zullen we heel zeker de waarheid ondervinden van wat de Heer eraan
toevoegde: ‘Als iemand Mij dient, de Vader zal hem eren’ (Joh. 12:26).
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