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“Wat er ook gebeurde met ….- deel 1”

Een paar weken geleden was ik op een dag aan het denken over welk schriftgedeelte of principe
de Vader wilde dat ik over na zou denken. Dit doe ik al jaren wanneer er niets speciaals mij te binnen
komt; ik bid dan dat Hij mij geeft de Geest van wijsheid en openbaring in de kennis van hem en dat de
ogen van mijn verstand worden verlicht – en ik begin dan gewoon te vragen wat Hij mij wil laten zien.

Ik hoorde hem zeggen:”Heb je jezelf ooit afgevraagd wat er gebeurde met de mensen in Math. 25?”

Natuurlijk wist ik onmiddellijk welke mensen Hij bedoelde, want het is een favoriet onderwerp voor mij:
waar kijkt Jezus naar in ons, bij zijn wederkomst. Dit zijn de mensen waarvan Jezus zei: “Ik was
hongerig en gij gaf mij te eten; ik was dorstig en gij gaf mij te drinken; ik was een vreemdeling en gij
gaf mij onderdak; naakt en gaf mij kleding; ik was ziek en gij bezocht mij; in de gevangenis en gij
kwam naar mij toe”. (25:35-36).
Dus WAT gebeurde er met hen nadat ze gevoed waren, drinken hadden gehad en onderdak, bezocht
waren, genezen of vrij gezet? Hij had mijn aandacht.

De gave
Ik ging nadenken over hoe het zou zijn zelf aan de ontvangende kant te staan van die specifieke
noden. Niet alleen hoe ik zou reageren op al die vriendelijkheid jegens mij, maar ik vroeg mij ook af of
het Woord iets onthult over verwachtingen die op iemand geplaatst worden die in zo’n positie is nadat
er voorzien is in diens noord?

Mijn gedachten gingen naar 1 Petr. 4:10: ‘dient elkander, een ieder naar de genadegave, die hij
ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods.’

Wat interessant is, is dat het woord ‘genadegave’, wat wil zeggen een gave waar genade bij betrokken
is, het woord ‘charisma’ is. En het woord ‘genade’ is het woord ‘charis’- genade.

Dus zegt Petrus dat wanneer we een gave ontvangen hebben waar genade bij betrokken is, we
diezelfde gave en genade mogen bedienen aan anderen, omdat we nu rentmeesters
(managers/opzieners) van die veelzijdige genade van God zijn (in deze gebieden).

Wow! – zodra ik een gave van iemand ontvangen heb, zegt God dat ik nu automatisch een
rentmeester ben van die gave, of genade – er komt dus geen flits uit de hemel die verkondigt in Staten
Vertaling Nederlands: “Gij zijt heden een rentmeester van mijn genade – gaat dan mijn kind, in kracht
en in zalving” het wordt gewoon verwacht – je ontving genade, nu geef je genade.

Dit is waarom je vaak voormalig veroordeelden betrokken ziet in gevangenis bedieningen – zij
ontvingen genade in hun situatie, dus nu bedienen ze die genade aan anderen. Mensen in allerlei
levenswandel die door moeilijkheden heen gegaan zijn, maar genade hebben ontvangen in die tijden,
geven die genade vaak door aan anderen in gelijksoortige situaties. Een man of vrouw die moeilijke
tienerjaren gehad heeft, zal vaak een hart hebben om tieners te helpen; een voormalig alleenstaande
moeder die het moeilijk had om rond te komen, zal zodra ze door dat seizoen heen gegaan is, andere
alleenstaande moeders kunnen helpen. Voormalige bendeleden doen dat met andere bendeleden, en
ga zo maar door.

De andere kant
Als we naar Handelingen 6 kijken en de voedsel distributie aan de weduwen, kijken we vaak alleen
naar dat gratis voedsel – in die tijd waren weduwen zonder familie, behoeftig – vandaar gratis eten. Zij
zouden bij die groep horen die genoemd wordt in Matth. 25: “ik was hongerig, dorstig, naakt, een
vreemdeling….”

Maar Paulus geeft wat licht betreffende de andere kant van het uitdelen van dat gratis
voedsel/drinken/kleding/onderdak voor weduwen, als hij kwalificeert wie zulke ondersteuning van het



lichaam mag ontvangen: “Houdt als weduwen in ere, wie waarlijk weduwen zijn, die geen middelen
van bestaan hebben….inzake goede werken moet van haar getuigd kunnen worden, dat zij kinderen
grootgebracht heeft, gastvrijheid bewezen, de voeten der heiligen gewassen (anderen gediend heeft),
verdrukten ondersteund, en alle goed werk behartigd heeft….” (1 Tim. 5:3,10)

Dus er was een verwachting dat wanneer genade ontvangen werd, zij die genade aan anderen
zouden moeten geven. Er komt een moment dat een ontvanger een gever gaat worden of anders
onder ogen moet gaan zien wat de gevolgen van zijn daden zijn waardoor men in zo’n situatie terecht
gekomen is. Dit was geen slappe ‘agape’ liefde, dit was mensen onderwijzen hoe zich
verantwoordelijk te gedragen in hun geloof.

Merk op wat Paulus zegt over iemand die waarschijnlijk in de gevangenis heeft gezeten: “Wie een dief
was, stele niet meer, maar spanne zich liever in om met zijn handen goed werk te verrichten, opdat hij
iets kan mededelen aan de behoeftige.”(Ef. 4:28) Dit toepassende in het voorbeeld van Matth. 25:
iemand die in de gevangenis bezocht werd, en er nu uit is, wordt verteld een baan te zoeken, hard te
werken en een gever te zijn aan anderen in nood – misschien wel aan diegenen van wie hij gestolen
had!

Terug in de tijd
Toen ik een jaar of 8 was, kregen we thuis een schoonmaakster die wekelijks bij ons kwam
schoonmaken. Zij heette Mary en ze was van middelbare leeftijd, en ontzettend lief. Als snel had ze
genoeg vertrouwen gewonnen om op ons kinderen te passen als vader en moeder voor 1 of 2 dagen
weg moesten. Ze bleef bij ons totdat mijn vader ons verliet, toen ik bijna 12 was.

Op een dag toen ik een tiener was, begonnen mijn moeder en ik herinneringen op te halen over mijn
kinderjaren en ik vroeg haar hoe ze Mary gevonden had. Ze vertelde dat zij betrokken was in die tijd
met het uitdelen van voedsel aan behoeftigen. Moeder vertelde in levendige details hoe ze een huis
binnen ging dat alleen een vloer van aarde had. “Maar het was zo schoon dat je ervan kon eten.” De
vrouw wilde geen liefdadigheid – ze wilde en had het eten wel nodig, maar ze wilde er iets voor terug
doen. Die vrouw was Mary, en vader en moeder gaven haar een baan doordat ze voor ons ging
schoonmaken, wat ertoe leidde dat anderen haar ook gingen aannemen. Ik hield nu nog meer van
Mary, nu ik dit gehoord had.

Onze maatschappij is vol met mensen die iets voor niets willen. Er zijn genoeg redenen te bedenken
waarom iets is zoals het is: de verzorgingsstaat, een kerkcultuur die de bovenstaande waarheden niet
preekt en leert en in praktijk brengt, en er zijn nog veel meer redenen te bedenken. Maar hoe dan ook,
mensen willen dingen voor niets en ze zullen ervoor vechten om het te krijgen.

Maar onze tijd heeft niet het alleen recht voor diegenen die iets voor niets willen. De bovengenoemde
instructies zouden niet in onze Bijbel staan als Petrus en Paulus en Timotheüs niet dezelfde
problemen hadden met de menselijke natuur.

Dat betekent dat verantwoordelijk geloof een zaak is van onderwijs, een zaak is van dicht genoeg bij
anderen staan zodat je dit kan voorleven voor nieuwe discipelen. Het is een zaak van discipline
toepassen om een gever te zijn in plaats van een ontvanger.

Onesimus was zijn naam en hij was geen gelovige, al werkte hij voor een gelovige die een
huisgemeente bij hem aan huis had. Zijn baas woonde in Colosse ). Het boek Colossenzen was
geschreven aan deze man en aan anderen in het Lichaam van Christus in Colosse.

Onesimus liep weg naar de grote stad Rome om zijn vrijheid en bestemming te vinden. Hij was zijn
verantwoordelijkheden beu, moe van een baan dat tot niets leidde en hij had gehoord van de grote
stad Rome, dus ging hij daar naar toe.

Tegen de tijd dat Onesimus in Rome aankwam, zat Paulus daar in de gevangenis, en sommigen
speculeren dat ze zelfs maatjes in de gevangenis waren, omdat Paulus zegt:”Ik heb hem in mijn
gevangenschap verwekt.” Hoe dan ook, Onesiumus werd wedergeboren doordat hij Paulus had leren
kennen, en deze begon hem te discipelen. In Col. 4:9 noemt hij hem een ‘getrouwe en geliefde
broeder’. Door Gods gevoel van rechtvaardigheid, kende Paulus zijn baas, Philemon en de brief van
Paulus aan hem in onze Bijbel, gaat over de terugkeer van Onesimus.



Zie je, er kwam een moment dat Onesimus iets moest doen met alles wat Paulus aan hem en in hem
gelegd had. Hij kon niet altijd een ontvanger blijven terwijl hij ook een volwassen Christen wilde
worden. Hij moest verantwoordelijkheid gaan dragen voor zijn daden, en terug gaan naar zijn baas.
Eens genade ontvangen werd hij nu een rentmeester van die genade, en het was tijd om in die
verantwoordelijkheid te gaan staan.

Maar Paulus wist heel goed dat hij Onesimus niet alleen moest laten terug gaan, hij had een escorte
nodig om hem te ‘bemoedigen’ van een ontvanger een verantwoordelijke gever te worden door terug
te keren naar Philemon, dus zond hij Tychicus met hem mee. (Col. 4:7-9)

Stel je voor, die twee die aankloppen aan de deur van Philemons huis. De brief van Paulus doet een
pleidooi voor barmhartigheid voor Onesimus, nu een broeder in de Heer. Hij vraagt Philemon om
Onesimus te ontvangen zoals hijzelf ontvangen zou worden en hij refereert aan zichzelf als “Ik Paulus,
een oude man”. Hij vraagt of Onesimus hem iets schuldig is, zodat hij dat kan betalen. Hij schreef de
brief eigenhandig in plaats van het te dicteren, wat zijn oprechtheid en passie laat zien waarmee hij
opkomt voor Onesimus. En hij herinnert Philemon er zelfs aan dat hij zijn eigen redding aan Paulus te
danken heeft!
Paulus smeekte hem werkelijk om barmhartig te zijn.

Maar het is zijn opmerking in de verzen 10 en 11 van Philemon, waar zijn brief en de mijne om draait,
en het is een woordspeling. De naam Onesimus betekent ‘voordelig, nuttig’. Paulus zegt: Ik doe u een
verzoek voor mijn kind, dat ik in mijn gevangenschap verwekt heb, Onesimus, die vroeger
onbruikbaar voor u was, maar nu zeer bruikbaar is, zowel voor u als voor mij.”

Iemand die nooit verder komt dan een ontvanger zijn van andermans genade, zal opnieuw hongerig,
dorstig, in nood zijn omdat hij geen baan heeft. Hij is on-Onesimus, on-bruikbaar, on-nuttig. Zo’n
iemand eindigt opnieuw in de gevangenis omdat hij geen baan heeft en niet geleerd heeft te werken
zodat hij aan anderen kan geven, en is dus on-bruikbaar.

Dus wat gebeurde er met de mensen uit Matthëus 25? Als ze gediscipeld werden door volwassen, in
balans zijnde christenen, hebben ze geleerd om rentmeesters van de genade God te worden en zijn
ze betrokken in de levens van anderen, die genade uitdelend aan diegenen die zijn zoals zij eerst
waren.

Volgende week, echte levens voorbeelden en hoe men van een on-Onesimus een Onesimus kan
worden..

Zegen,
John Fenn
www.supernaturalhousechurch.org

26-06-2010

“Wat er ook gebeurde met ….?- deel 2”

Hallo allemaal,

We gaan verder…
Vorige week deelde ik dat de Heer zei dat we water en voedsel moeten geven aan wie hongerig en
dorstig is, maar dat zij daarna de verantwoordelijkheid hebben na zo’n genade te hebben ontvangen,
om gevers van water en voedsel te worden aan anderen. De menselijke natuur wil gratis water en
voedsel blijven ontvangen, maar het Nieuwe Testament leert dat zodra we ontvangen, we de
ommekeer moeten maken om te gaan geven.

Tegencultuur
Ik vertelde hoe Onesimus weg liep naar Rome om aan zijn leven en verantwoordelijkheden te
ontsnappen. Ik weet wel zeker dat er een gezegde rondging in die tijd dat zegt: “Wat in Rome gebeurt
is, blijft in Rome.” En hij geloofde dat! Hij wilde een ontvanger blijven van al hetgeen Rome te bieden
had, zolang dat maar mogelijk was.



Maar Christus zegt dat integriteit van ons vraagt om gevers te worden zodra we genade hebben
ontvangen, en daarom stuurde Paulus Onesimus terug om de gevolgen van zijn daden zo onder ogen
te zien, en om een gever te worden, in plaats van een ontvanger te blijven. Paulus benadrukt hoe
werknemers gevers worden op hun werk in plaats van slechts ontvangers van een loonstrookje:
“Weest…..gehoorzaam…..niet met ogendienst, als mensen behagers, maar door als slaven van
Christus de wil Gods van harte te doen, en bereidwillig dienstbaar te zijn aan de Here, en niet aan
mensen.” (Ef. 6:6,7)

Dat is een grote stap voor sommigen en als jij zo’n iemand geweest bent die de dag door probeert te
komen en ‘je tijd uit zit’, heb je nooit gezien dat vanuit het gezichtspunt van de Heer, zo’n houding de
houding is van iemand die neemt, en niet geeft – dus maak een aanpassing in je hart en doe je werk
als voor Jezus.

Omdat de Vader van iedereen evenveel houdt, omdat Hij de regen laat vallen op de rechtvaardigen
zowel op de onrechtvaardigen, en de zon laat schijnen op beiden, werkt Hij voortdurend in de harten
van mensen om het juiste te doen, om een verantwoordelijk iemand te zijn, om een gever te worden in
plaats van om altijd maar een ontvanger te blijven.
Enkele voorbeelden:

1).Mijn broertje houdt van Pistache noten. Hij ontdekte die nootjes toen hij zo’n jaar of 10 was, door
zijn vriend Mike, wiens moeder een kom met die nootjes en ander fruit, op tafel zette, zodat de
kinderen daar van konden nemen zoveel ze wilden. Op een dag kwam hij thuis met zijn zakken
volgepropt met die nootjes – hij at ze niet alleen, hij verzamelde ze zoals eekhoorns dat doen voordat
er een hevige sneeuwstorm komt.

De volgende dag kwam moeder thuis met een grote zak Pistache nootjes en hij begon er in te duiken,
maar moeder hield hem tegen. “Dit is bedoeld om naar Mike’s moeder te brengen, om wat terug te
geven van alles wat jij ben hen thuis gegeten hebt.” Zijn reactie zal ik nooit vergeten: “Waarom?” Dat
is zo typisch de menselijke natuur, nietwaar? Het was nooit bij hem opgekomen om iets terug te
geven, nadat hij die genade van al die nootjes ontvangen had.

Het was niet bij hem opgekomen dat Mike’s moeder die nootjes, waar hij zo heerlijk en vrijuit van
genoten had, gekocht en betaald had. Moeder moest duidelijk maken dat we niet alleen ontvangers
moeten zijn, maar dat er een moment komt om een gever te worden. Terug kijkend zie ik de hand van
de Vader hierin, die mijn broer (en mij) een les leerde – het klonk niet geestelijk, maar was het wel.

2).kleine Eli genoot van zijn slinger – je kent ze wel, met een dik elastiek gebonden aan een Y- vormig
stuk hout – maar op een dag schoot hij een steen in de richting van een uil die in een boom zat, en tot
zijn verbazing en schrik, doodde hij het. Hij was er kapot van, zo kapot dat hij daarna nooit meer met
opzet een dier gedood heeft. In feite, jaren later toen hij in een klein appartementje woonde, werd hij
bevriend met een muis die daar ook zijn onderdak had gevonden, en hij gaf hem zelfs een naam. Hij
voedde het en trainde het om op ‘etenstijd’ te komen…..Hij nam nooit meer het leven van een ander
dier, maar in plaats daarvan werd hij een gever betreffende dieren en mensen, en dat op een grootse
manier; maar dat komt later.

3).hij had hard gewerkt om de gemeente te grondvesten; een volledige dagtaak hebbend en ieder
weekend dienend, onderwijs gevend, en de avonden waren zonder twijfel doorgebracht in de huizen
van gemeenteleden, die hij ook diende. Maar het was een gierige groep, die blijkbaar geloofde dat als
zij de pastor arm hielden, zij hem dicht bij God hielden. Niet dat de mensen zelf arm waren,
integendeel, ze woonden in een welvarende stad. Zij ontvingen gewoon graag iets voor niets.

Uiteindelijk kwam de tijd in hun groei in Christus om dat te veranderen, om van ontvangers zelf gevers
te gaan worden. Ik heb het nu over Paulus en de Corinthiërs. In 1 Corinthiërs 9:11 schrijft hij: “indien
wij het zijn die voor u het geestelijke hebben gezaaid, is het dan te veel, dat wij van u het stoffelijke
zouden oogsten? (offergaven)” Hij maakt ook de vergelijking met een os die dorst, en hij is die os: “Gij
zult een dorsende os niet muilbanden.” Wat wil zeggen dat een dienaar mag verwachten dat financiën
naar hem toe komen vanuit degenen die hij bediend heeft, of die ontvangen van zijn/haar bediening.



(Als tegenstelling leek de gemeente in Philippi dit snel opgepakt te hebben, want in zijn brief aan hen,
zegt Paulus in 4:15-16: “Geen enkele gemeente heeft met mij in rekening van uitgave en ontvangst
gestaan, dan alleen gij. Want ook in Thessalonica hebt gij mij een en andermaal ondersteuning
gezonden.)

Ik zou dit erbij willen zeggen: pas toen ik zelf in huiskerken betrokken was, begreep ik de woorden van
Paulus in bovenstaand vers 17: “Niet dat het mij om de gave te doen zou zijn. maar het is mij te doen
om de opbrengst, die als een tegoed op uw rekening aangroeit.” In de anonieme setting van een
auditorium in de traditionele gemeente, is geld gewoon geld. Maar in een relatie gebaseerde
bediening is het hebben van een gevende natuur, een deel van volwassenheid in Christus, een teken,
een indicatie dat iemand volwassen wordt in Hem. Want als we meer als Jezus worden, wordt geven
een levensstijl, misschien zelfs wel in die mate dat we ons leven geven voor anderen. Dat is de reden,
dat toen ik met huiskerken begon, ik begreep wat Paulus deed voor de mensen – vrucht, opbrengst op
hun rekening, hun karakter als een indicator van hun groei in Christus.

Natuurlijk is dit een kwaliteit die Christus in ons wil zien – en ik kom voortdurend mensen tegen die
leiders zouden moeten zijn en gevers zouden moeten zijn, leiden door voorbeeldfunctie, maar die dat
niet doen, met als resultaat dat de Heer hen houdt waar ze zijn in de bediening en geestelijk. Ze zien
anderen rondom hen bezig zijn, groei in de bediening en activiteiten, terwijl zij zich afvragen wanneer
zij aan de beurt zijn, maar dat zal nooit komen als ze niet deze Christus lijkende kwaliteit aan hun
karakter gaan toevoegen.

4).hij woonde bij de “Tien Steden” in Griekenland, aan de oostelijke zijde van het Meer Galilea. Het
evangelie van Marcus zegt dat hij een onreine geest had. De naam ‘onreine geest’ kan slaan op
iedere demon, maar in de context betekent het een sexueel onreine geest, omdat er staat dat de man
naakt was en zichzelf met stenen bezeerde. (5:5, 15, Lucas 8:27)

Toen hij bevrijd was, wilde hij deel uitmaken van Jezus team, maar als Griek zijnde was dat op dat
moment niet mogelijk, dus zegt Jezus tegen hem: “ga naar uw huis naar de uwen en bericht hun al
wat de Here in zijn ontferming u gedaan heeft.” Hij ging weg en begon in Dekapolis te verkondigen al
wat Jezus hem gedaan had; en allen verwonderden zich. (Marc. 5:19-20)

hij werd snel van een ontvanger een gever – het was een natuurlijke reactie op de genade die hij
ontvangen had. En hoe zit het met de vrouw van Lucas 7:36-50, die Jezus voeten met olie zalfde, om
zo iets terug te doen wat zij aan vergeving ontvangen had?

Waar je ook leest in de Bijbel, je ziet dat mensen veranderen van ontvangers in gevers, als een
essentieel onderdeel van hun groei in de Heer.

Een gever zijn is veel meer dan slechts het geven van geld, het is een conditie van het hart waaruit
een levensstijl voortvloeit.
We moeten onszelf afvragen: Ben ik een gever of een ontvanger? Leef ik een gevend leven of moet
die karakter trek zich nog ontwikkelen? Als we meer op Christus willen lijken, moeten we doen wat
Paulus tegen de Corinthiërs zei: “Gij zijt overvloedig in alles, in geloof, in spreken, in kennis, in
volkomen toewijding en de liefde, zo weest dan ook in dit liefdewerk overvloedig (gevers worden in
plaats van ontvangers te blijven).” (2 Cor. 8:7)

Ik ben Eli niet vergeten. Hij nam nooit meer het leven van een dier, stond nooit meer aan de
ontvangende kant, maar wilde zijn liefde voor dieren en de natuur delen met anderen, in een familiaire
omgeving. Zijn volledige naam was Walter Elias…..Disney. Walt Disney. En zijn huismuis, je kent zijn
naam: Mickey.

Iets om over na te denken.
Volgende week een ander onderwerp,
Zegen,
John Fenn
www.supernaturalhousechurch.org.


