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…Hij jou er door brengt.
Als	Jezus	zegt	‘Kom!’,	dan	zegt	Hij	dat	om	door	dat	woord	zijn	

bedoeling	te	voltooien.	Omdat	Hij	‘de	overste	leidsman	en	de	

Voleinder	van	ons	geloof	is’	(Hb12:2),	zal	Hij	dat	waar	Hij	mee	begint	

ook	voleindigen.	Wij	mogen	onderweg	falen,	maar	uiteindelijk,	komt	

God	tot	zijn	doel.	Petrus	en	de	Heer	Jezus	wandelden	samen	naar	het	

schip.	Petrus’	ervaring	was	een	zegen	voor	de	andere	discipelen	en	

ook	voor	zichzelf.	Toen	ze	de	kracht	van	de	Heer	Jezus	zagen,	doordat	

hij	de	storm	overwon	en	de	zee	tot	kalmte	kwam,	konden	ze	alleen	

maar	op	hun	knieën	vallen	en	Hem	aanbidden.	Toen	Jezus	eerder	een	

storm	stilde	(Mt8:23-27),	zeiden	de	discipelen	‘Wat	voor	Iemand	is	

Deze?’.	Maar	nu	was	hun	getuigenis	duidelijk:	‘Werkelijk,	U	bent	

Gods	Zoon!’	De	discipelen	hadden	geholpen	om	5000	mensen	te	

voeden,	en	God	liet	het	toe	dat	ze	door	een	storm	gingen.	In	het	boek	

Handelingen	(4:4)	wonnen	ze	5000	mensen	en	toen	begon	de	storm	

van	vervolging.	Zonder	twijfel	herinnerden	de	discipelen	zich	hun	

stormervaring	met	de	Heer	en	vatten	moed.	Dit	wonder	verheerlijkt	

het	koningschap	van	Jezus	Christus.	Petrus	wist	dat	de	Heer	Jezus	

Koning	van	de	schepping	is,	incluis	de	wind	en	de	golven.	Zijn	woord	

is	wet	en	de	elementen	moeten	Hem	gehoorzamen.	We	zouden	het	

voorbeeld	van	de	discipelen	moeten	navolgen,	aan	zijn	voeten	

buigen,	en	erkennen	dat	Hij	de	Koning	der	koningen	en	de	Heer	der	

heren	is!

...Hij brengt 
je er door.

waar hebben we die gemeenschap?
We	hebben	die	gemeenschap	in	het	licht.	‘Het	is	het	licht	dat	alles	

openbaar	maakt’	(Ef.5:13).	Een	authentieke	christen	zoekt	het	licht	dus	

op.	Alleen	daar	kan	hij	God	–	die	licht	is	en	in	Wie	geen	spoor	van	

duisternis	is	–		ontmoeten.	Alleen	daar	ervaart	hij	ook	de	diepe	

verbondenheid	met	de	medegelovige.	Met	minder	dan	die	echte,	

onvervalste,	innige	verbondenheid	neemt	hij	geen	genoegen.	Al	het	

andere	is	namaak,	onecht	en	heeft	niet	de	smaak	van	de	pure,	zuivere	

atmosfeer	van	de	hemel,	van	het	eeuwige	leven	dat	bij	de	Vader	was	en	

ons	geopenbaard	is.	

Geen	enkele	christen	leeft	echter	honderd	procent	in	overeenstemming	

met	het	licht	en	dus	zal	hij	voor	de	draad	moeten	komen	met	dat	wat	

niet	strookt	met	het	licht.	

Met wie zijn wij op die manier verbonden?
Allereerst	met	de	Vader	en	zijn	Zoon	Jezus	Christus.	Dat	is	de	verticale	

relatie:	‘onze	gemeenschap	nu	is	met	de	Vader	en	met	zijn	Zoon	Jezus	

Christus’	(1:3b)	

Maar	vervolgens	ook	met	elkaar:	‘opdat	ook	u	met	ons	gemeenschap	

hebt’	(1:3a)	en	‘maar	als	wij	in	het	licht	wandelen…hebben	wij	

gemeenschap	met	elkaar’	(1:7).	Dat	is	de	horizontale	relatie.	De	laatste	

bestaat	bij	gratie	van	de	eerste	en	misschien	ook	wel	andersom		(zie	

Matth.6:14,15).

	

Een	waar	christen	zal	zich	dus	niet	alleen	tevreden	stellen	met	de	

verticale	relatie,	maar	deze	meest	intieme	vorm	van	contact	en	

verbondenheid	ook	willen	ervaren	met	de	medegelovige.

ECHT
of oNECHT

Wat de kenmerken zijn van echte, onvervalste christelijke gemeenschap? Gemeenschap is 

‘samen delen’, en dat niet op het niveau van de beleefde, formele, afstandelijke, fatsoen-

lijke buitenkant, maar op het niveau van het hart, daar waar we het meest kwetsbaar 

zijn: onze binnenkant. Eén van de kenmerken van gemeenschap is transparantie, door-

zichtigheid. Geen muren rond het hart. Het hart is niet het gevoel, de wil of het ver-

stand, maar de plek waar we niemand zomaar toelaten en waar ook niemand bij kan ko-

men dan God alleen: het brandpunt van ons bestaan. Bij de wedergeboorte wordt die 

plek blootgelegd en in bezit genomen door God zelf. We worden binnenstebuiten ge-

keerd. ‘Geen schepsel is voor Hem verborgen, maar alle dingen zijn naakt en geopend 

voor de ogen van Hem met Wie wij te doen hebben’ (Hebr.4:13). 

Volkomen overgave is dus een tweede kenmerk.
• door Gerard Hoddenbagh
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Afgelopen	zomer	gingen	we	als	gezin	een	weekje	op	vakantie	naar	cam-

ping	Elzenhof	(www.elzenhofcamping.nl)	in	Cadzand.	De	camping	heeft	

geen	bijzondere	accommodatie,	zoals	een	zwembad	of	een	restaurantje	of	

een	winkeltje.	Er	staan	enkele	speeltoestellen	voor	de	kleintjes,	twee	ping-

pongtafels	in	een	schuur	en	een	volleybalnet.	Toch	is	het	een	bijzondere	

camping	en	wel	omdat	de	uitbaters	christenen	zijn.	De	meeste	camping-

gasten	zijn	dan	ook	christenen,	van	allerlei	pluimage.	De	uitbaters	organi-

seren	elke	zondag	een	eredienst	op	de	camping	en	de	schuur	die	daarvoor	

gebruikt	wordt	zit	helemaal	vol.	Op	zondag	is	er	ook	

nog	een	aanbiddingsavond	en	ook	dan	zit	de	schuur	

weer	helemaal	vol.	Op	de	andere	dagen	 is	er	 telkens	

een	christelijk	samenkomst	voor	de	kinderen.	Tijdens	

het	weekje	dat	wij	op	de	camping	waren,	was	het	Ben	

van	 den	 Akker	 die	 met	 zijn	 christelijke	 kindershow	

(www.benjaminskindershow.be)	 het	 programma	 voor	

de	kinderen	verzorgde.	Op	een	speelse	manier	plant	hij	

zaadjes	van	het	evangelie	in	de	harten	van	de	kinde-

ren.	 Telkens	 brengt	 hij	 een	 Bijbelse	 boodschap	 met	

diepe	inhoud,	leert	hij	liedjes	aan	en	leren	de	kinderen	

een	Bijbelvers.

Het	programma	van	Ben	begon	elke	avond	om	zeven	uur.	Maar	tien	minu-

ten	daarvoor	drongen	de	kinderen	van	de	camping	al	samen	voor	de	poort	

van	de	schuur.	Terwijl	ze	daar	met	hun	campingstoeltje	wachtten	kon	je	

de	spanning	voelen.	Allemaal	wilden	ze	een	plaatsje	vooraan.	Wat	keken	

de	kinderen	vol	verwachting	uit	naar	dat	uurtje	met	Ben!

Onze	dochter	Timna	vormde	daarop	geen	uitzondering.	Als	het	avond	be-

gon	te	worden	vroeg	ze	regelmatig	hoe	laat	het	was	en	of	het	al	tijd	was	

om	naar	de	schuur	te	gaan.	Het	tijdstip	van	ons	avondeten	moesten	we	

zorgvuldig	plannen,	want	Timna	wilde	geen	minuut	van	het	programma	

missen.	Als	het	tijd	was	voor	Ben’s	kindershow	moest	alles	wijken.	Als	we	

eens	 wat	 later	 terug	 waren	 van	 een	 uitstap,	 dan	 moest	 het	 eten	 maar	

wachten.	Als	we	aan	tafel	zaten,	dan	moesten	we	op	tijd	klaar	zijn	met	

eten.	 Ik	 hoorde	 het	 verhaal	 van	 een	 ander	 gezin.	 Het	 was	 hun	 laatste	

avond	op	de	camping	en	ze	wilden	hun	kinderen	verrassen	door	’s	avonds	

nog	eens	naar	het	strand	te	gaan	en	een	ijsje	te	eten.	De	kinderen	begre-

pen	dat	ze	dan	Ben’s	kindershow	zouden	moeten	missen.	

De	 ouders	 lieten	 de	 keuze	 dan	 maar	 aan	 de	 kinderen.	

Hun	plan	ging	dan	ook	niet	door	want	de	kinderen	verko-

zen	de	kindershow	boven	het	verleidelijke	ijsje.

Timna	en	de	andere	kinderen	hebben	van	Ben	heel	wat	

bijgeleerd	die	week.	En	ik	kreeg	een	lesje	door	die	kinde-

ren.	Wat	kunnen	kinderen	toch	enthousiast	zijn	en	vol	

verwachting	uitzien.	Als	het	nodig	is,	laten	ze	hun	eten	

staan.	Zelfs	een	ijsje	moet	het	afleggen.	Moet	de	houding	

van	die	kinderen	ook	niet	de	mijne	zijn	wanneer	het	gaat	

om	Bijbellezen,	bidden,	samenkomsten	in	de	gemeente,	

Bijbelstudies,	enz.?	Verkies	ik	dat	boven	mijn,	figuurlijk	

gesproken,	ijsjes?	We	hebben	wellicht	allemaal	wel	onze	ijsjes,	dingen	die	

aanlokkelijk	zijn	en	onze	voorkeur	zouden	kunnen	krijgen.	Timna	en	de	

andere	kinderen	kozen	elke	avond	het	beste	deel,	wat	ze	daarvoor	ook	

moesten	opgeven.	Wat	dat	betreft	zouden	wij	volwassenen	best	wat	meer	

mogen	worden	als	een	kind.	Dan	klinken	de	woorden	van	de	Heer	Jezus	in	

mijn	oren:	‘Wie	het	koninkrijk	Gods	niet	ontvangt	als	een	kind	zal	het	

voorzeker	niet	binnengaan’	(Mk.	10:15).

WORDEN	ALS	EEN	KIND

Column | door Kris Tavernier

‘een Bijbelse 
boodschap 
met diepe 

inhoud’

Gelukkig	is	in	het	licht	ook	het	geneesmiddel:	het	bloed	van	Jezus,	Gods	

Zoon.	Dat	bloed	heeft	het	kenmerk	dat	het	reinigt	en	de	kracht	van	dat	

bloed	heeft	voor	God	een	eeuwige	waarde:	Hij	is	het	zoenoffer	voor	onze	

zonden	(2:2).

wat verhindert die innige verbondenheid?
Wanneer	we	ontkennen	dat	we	zonde	hebben	of	gezondigd	hebben,	

verhindert	dat	onze	gemeenschap	met	de	Vader	en	met	elkaar.		Maar	als	

we	onze	zonden	belijden	–	aan	de	Vader	en	indien	nodig	aan	elkaar	

(Jak.5:16)	–	is	Hij	getrouw	en	rechtvaardig	om	ons	de	zonden	te	vergeven	

en	ons	te	reinigen	van	alle	ongerechtigheid	(1:9).	

Een	kenmerk	van	deze	echte	verbondenheid	is	dus	ook	gevoeligheid	voor	

de	zonde.	Willens	en	wetens	de	zonde	ontkennen	is	er	niet	bij.	Hebben	

we	medegelovigen	gekwetst	dan	is	het	onze	wens	om	ook	in	de	

relationele	sfeer	alles	op	te	ruimen.	Zolang	we	weigeren	dat	te	doen,	

kunnen	we	niet	optimaal	genieten	van	de	gemeenschap	met	de	Vader	en	

zijn	Zoon.

welke kenmerken zijn er nog meer?
	

In	hoofdstuk	2	worden	nog	drie	kenmerken	genoemd:	gehoorzaamheid,	

navolging	en	liefde.	‘Wie	zegt:	Ik	ken	Hem,	en	zijn	geboden	niet	bewaart,	

is	een	leugenaar’	(:4)	en	‘Wie	zegt	dat	hij	in	Hem	blijft,	behoort	ook	zelf	

zó	te	wandelen	als	Hij	gewandeld	heeft’	(6)	en	‘Wie	zegt	dat	hij	in	het	

licht	is	en	zijn	broeder	haat,	is	in	de	duisternis	tot	nu	toe’	(:9)	

Hier	kunnen	we	niet	omheen	en	we	willen	het	ook	niet.	Aan	de	vruchten	

kent	men	de	boom.	Het	heeft	geen	zin	om	te	zeggen	en	er	niet	naar	

leven.		

wie is in staat om zo te leven? 
Het	antwoord	is:	‘Anderzijds	is	het	een	nieuw	gebod	dat	ik	u	schrijf,	dat	

waar	is	in	Hem	en	in	u!’	(2:8).	Het	eeuwige	leven	dat	bij	de	Vader	was	en	

ons	geopenbaard	is,	is	nu	ook	in	ons.	Het	is	echter	niet	los	verkrijgbaar,	

maar	kan	alleen	in	blijvende	verbondenheid	met	Hem	beleefd	worden:	

‘Wie	in	Mij	blijft	en	Ik	in	hem,	die	draagt	veel	vrucht,	want	zonder	Mij	

kunt	u	helemaal	niets	doen’	(Joh.15:5).

Heer, ‘k wil komen in uw nabijheid, 

uit de schaduwen in uw heerlijkheid 

Door het bloed mag ik U toebehoren. 

Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 

Schijn in mij, schijn door mij.

Staan wij oog in oog met U, Heer, 

daalt uw stralende licht op ons neer. 

Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. 

U volmaakt wie volkomen zich geven. 

Schijn in mij, schijn door mij


