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We leven in moeilijke tijden. Niet alleen gezien de hele wereldsituatie, maar ook in de 
gemeenten van God is er grote verwarring en verdeeldheid. Dit zou ons tot verootmoediging 
moeten brengen en verdriet. Toch ontslaat het ons niet om in onze eigen levens het woord 
van God als enige bron van gezag te aanvaarden en ons hieraan te onderwerpen. Gezonde 
levens volgen als de gezonde leer wordt gehoorzaamd. We hebben gezien dat de eerste 
vereiste voor een gezonde gemeente is dat men gaat begrijpen ‘in alle wijsheid en geestelijk 
inzicht’ (Ko1:10) wat de wil van God is aangaande de gemeente. Wat is de gemeente en welk 
onderwijs is hiermee verbonden? Vervolgens is het belangrijk gezond leiderschap te 
aanvaarden, niet met gezag over de kudde, maar oudsten die onder de kudden als opzieners 
functioneren. Alleen de Heer Jezus heeft, door de Heilige Geest, gezag in de gemeente. Er zal 
ook een gezonde gemeenschap moeten zijn, gericht op de verheerlijkte Heer in de hemel. 
De verschillende gelovigen binnen de plaatselijke gemeente behoren vervolgens een gezond 
gedrag te vertonen, de ‘Heer waardig’ (Ko1:10). Paulus schrijft: 
 
Maar als ik uitblijf, schrijf ik opdat je weet hoe men zich moet gedragen in het huis van God, dat is de gemeente 
van de levende God, de pilaar en grondslag van de waarheid. 1Tm3:15 

 
We hebben gezien dat de waarheid, de gezonde leer het kenmerk behoort te zijn van het 
huis van God, want dit is de pilaar en grondslag van de waarheid, waarmee ons gedrag in 
overeenstemming behoort te zijn. Omdat Hij in zijn huis woont (Ef2:20-22) hoort ons gedrag 
bij Hem te passen. Als we gevuld zijn met de waarheid, zal ons gedrag veranderen. Dit 
gedrag in het huis van God bestaat uit: 
 

1. Omgaan met God 
2. Omgaan met elkaar 
3. Omgaan met de wereld 

 
Omgang met God 
Het huis van God bestaat uit levende stenen, de gelovigen. Hun eerste verantwoordelijkheid 
is aan God te geven wat Hem toekomt in ware aanbidding en de orde die past bij Zijn huis. 
 
en u wordt ook zelf als levende stenen gebouwd, als een geestelijk huis tot een heilig priesterdom, om 
geestelijke offeranden te offeren, die voor God aangenaam zijn door Jezus Christus. 1Pt2:5 

 
Als wij Hem aanbidden in geest en in waarheid, volgt daaruit ons gedrag en dat is weer een 
getuigenis naar hen die buiten zijn. Bovendien zegt Paulus dat ‘allereerst’ gebeden en 
smekingen tot God opgezonden behoren te worden. Het is het huis waar Hij woont en onze 
afhankelijkheid van Hem wordt in de gebeden zichtbaar (2Tm2:1,8). Voor God wordt de orde 
in zijn huis gerespecteerd, mannen bidden in een waardige toestand, vrouwen laten zich in 
stilheid leren, oudsten zijn waardig en bezonnen en voor diakenen geldt hetzelfde. Oudere 
broeders worden gerespecteerd als vaders en oudere zusters als moeders die jongere 
zusters leren in alle wijsheid (Tt2:4). Gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en 
zachtmoedigheid behoort allen te kenmerken (1Tm6:11) terwijl de wereldse kennis 
gemeden wordt (1Tm6:20-21).  
 



Omgang met elkaar 
In het omgaan met elkaar is het belangrijk om onderscheid te maken in omgaan met hen die 
de Heer in oprechtheid dienen en hen die in hun gedrag Hem loochenen. De eerste groep 
bestaat volgens Rm14:1-15:7 uit zwakken en sterken. De ‘zwakken’ kennen nog niet de ware 
vrijheid in Christus, maar staan wel oprecht voor hun Heer. Paulus zegt dan: 
 
Maar u, waarom oordeelt u uw broeder? Of ook u, waarom minacht u uw broeder? Rm14:10 
 
Want als uw broeder vanwege uw eten bedroefd wordt, dan wandelt u niet meer naar de liefde. Richt door uw 
eten niet hem te gronde voor wie Christus gestorven is. Rm14:15 
 
Laten wij dus jagen naar wat de vrede en de onderlinge opbouwing dient. Rm14:19 

 
De liefde is hét kenmerk van ons gedrag onderling (ook het licht, dat later). Deze liefde 
houdt in dat er vrede is tussen de ‘zwakken’ en de ‘sterken’ en geen minachting of oordeel 
naar elkaar. Niet iedereen is even ver is zijn/haar begrip van de vrijheid, maar het huis van 
God moet worden gekenmerkt door vrede. 
 
Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging zonder welke niemand de Heer zal zien, Hb12:14 

 
Gods huis is echter ook een huis van licht, van waarheid. Als het gaat om hen die zich 
‘broeder’ of ‘zuster’ noemen maar in hun hele gedrag of in hun leer de Heer loochenen 
terwijl zij niet voor rede vatbaar zijn, geldt: 
 
En ik vermaan u, broeders, geeft acht op hen die tweedracht en aanleidingen tot vallen verwekken tegen de leer 
die u geleerd hebt, en onttrekt u aan hen. Rm16:17 
 
Maar wij bevelen u, broeders, in de naam van onze Heer Jezus Christus, dat u zich onttrekt aan iedere broeder 
die ongeregeld wandelt, en niet naar de inzetting die zij van ons ontvangen hebben. 2Ts3:6 
 

Ik heb hier de vorige keer al aandacht aan besteed dus daar ga ik nu niet verder op in. 
 
Omgang met de wereld 
Hoewel wij worden opgeroepen geen ongelijk juk aan te gaan met ongelovigen (2Ko6:14), 
behoren we goede getuigen te zijn van God de Heiland tegenover de wereld. We bidden en 
smeken voor de ongelovigen (1Tm2:1), we respecteren en gehoorzamen de overheid 
(Rm13:1; dus niet meedoen met stakingen!), terwijl we in wijsheid wandelen en de geschikte 
gelegenheden uitbuiten om over hem te vertellen (Ko4:5). Ook naar de wereld toe moet 
Gods liefde duidelijk worden: 
 
Vergeldt niemand kwaad met kwaad; behartigt wat goed is voor alle mensen. Zo mogelijk, voor zover het van u 
afhangt, houdt vrede met alle mensen. Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn; want er 
staat geschreven: ’Aan Mij de wraak, Ik zal vergelden, zegt de Heer’. ‘Maar als uw vijand honger heeft, geef 
hem te eten; als hij dorst heeft, geef hem te drinken; want door dit te doen zult u vurige kolen op zijn hoofd 
hopen’. Rm12:17-20 
 

Als ons gedrag gezond is, wordt God, die de Bewoner is van het huis, geëerd maar ook op 
een gezonde, ware manier vertegenwoordigd in deze duistere wereld.  


