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“Respect voor het Lichaam – deel 1”

Dag allemaal,

Een waargebeurd verhaal
Er was een huiskerk in Europa die bestond uit mensen uit hogere en lagere maatschappelijke kringen, en
ze hadden onenigheid met elkaar. Eigenlijk was het probleem groter dan alleen maar onenigheid. De
mensen met een hoger inkomen wilden zich niet mengen in één huis met mensen met een lager inkomen.

Maar normaalgesproken organiseerde deze huiskerk tijdens of na de samenkomst een maaltijd en met
elkaar vierden ze het Avondmaal als onderdeel van de maaltijd, net zoals de Heer dat deed tijdens het
oorspronkelijke ‘Laatste Avondmaal’.

Het probleem was dat de rijken weigerden te eten met de anderen, ze kwamen alleen voor de samenkomst.
Eten deden ze met elkaar in hun huizen voor de samenkomst, en zoals Europeanen zijn, was het normaal
om daar wijn bij te drinken en soms werden mensen zelfs dronken voordat ze naar de samenkomst
kwamen.

Hoe ging ik daar nu mee om?
Welke problemen kun je onderscheiden? Er was arrogantie aan de kant van de rijkere mensen. Er was
boosheid aan de andere kant bij hen die geminacht werden, ze moesten leren te vergeven. Ze moesten
degenen die al gegeten hadden ontvangen voor de samenkomst alsof er niets aan de hand was. Strijd,
trots, verdeeldheid en loyaliteit waren problemen die er speelden.

Goed voor mij en voor ons, want deze situatie speelde zich af in Corinthe, rond het jaar 59. Paulus rekende
ermee af in 1 Korintiërs 11:17-31. We weten uit Handelingen 18:7-8 dat ze eerst samenkwamen in het huis
van de Romeinse Titus (Gajus) Justus, en ze werden ook verwelkomd door Crispus, het hoofd van de
synagoge, hun buurman. Ze kwamen ook samen bij veel andere Korintiërs (Grieken). Omdat ze groeiden,
vermenigvuldigde het aantal huizen door de hele stad en het gebied er omheen.

Paul openbaart het echte probleem in vers 22: “Hebt u dan geen huizen om er te eten en te drinken? Of
minacht u de gemeente van God en beschaamt u hen die niets hebben (en die geen eten
meebrengen). Wat moet ik nu tegen u zeggen? Zal ik u hierin prijzen? Ik prijs u niet.”

De rijken wilden misschien niet eten met de armere discipelen omdat ze niet van dezelfde clubs lid waren,
niet in dezelfde sociale kringen bewogen, niet hetzelfde model rijtuig hadden, geen personeel hadden, en
ga zo maar door. Maar het echte probleem in hun hart was dat ze de kerk, het lichaam van Christus
minachtten. Hun daden lieten die minachting zien.

Ze hebben zie aanklacht misschien naast zich neergelegd, maar de arrogantie die leidde tot minachting van
het lichaam was het echte probleem. Ze hadden niets in zichzelf dat zei: “Jezus stierf voor ons allemaal,
dus zijn we allemaal gelijk, dus zal ik het lichaam eren en ook de alle mensen die samenkomen eren.”

Snel vooruit naar de dag van vandaag: Colorado 1990
Ik was voorganger van een traditionele kerk in Colorado en kreeg een telefoontje van een voorganger die
me vroeg een product te verkopen via netwerk- of relatiemarketing (Multi-level marketing, MLM). Het
product was gemaakt van olie uit een bepaalde boom die groeide in Australië, en het product was erg
populair. Hij vertelde me dat hij bijna iedereen in zijn kerk zover gekregen had om het onder zijn organisatie
te verkopen. De inkomsten daarvan zorgden ervoor dat de hypotheek op het kerkgebouw aan het eind van
het jaar afgelost zou kunnen worden, waardoor iedereen financieel meer lucht kreeg.

Ik kapte hem meteen af en zei hem dat hij het lichaam van Christus niet respecteerde, maar dat hij eerder
het lichaam manipuleerde waar onze Heer voor gestorven was. Hij probeerde dit voor zichzelf te gebruiken
en ik wilde daar niets mee te maken hebben. Hij had geen respect voor het lichaam van Jezus Christus, ook
al ontkende hij dat. Hij zei dat hij het lichaam goed deed maar in werkelijkheid liet hij minachting zien –
vanuit het oogpunt van de Heer – wat het juiste perspectief is.

Mega-kerkland: 1990-2000
In deze periode raakten veel voorgangers en gemeenteleden betrokken in deze MLM of relatiemarketing.
Huidverzorgingsproducten, telefoondiensten, make up, gezondheidsproducten – allemaal goede dingen,
daar ben ik van overtuigd.



Maar het kwam tot het punt dat als je naar de kerk ging, je een prooi werd, want iemand zou een
getuigenis geven over hun MLM product –of de voorganger hing een registratieformulier op in de
koffieruimte, of het verhaal deed de ronde gedurende de week – het droeg allemaal bij aan een verandering
in de kerkcultuur. Mensen gingen niet meer naar de kerk om alleen de Heer te aanbidden, maar zochten
ook contact met nieuwe mensen voor hun product.

Er ontwikkelde zich een kerkcultuur die zei: “Waarom ben jij er niet bij betrokken?” Het gevaar was altijd
aanwezig dat je per ongeluk zei dat je een huidprobleem had, of een gezondheidsprobleem, financiële
moeilijkheden of dat je kleren niet zo schoon werden als je graag zou willen! De MLM discipelen zouden je
overspoelen met hun getuigenissen hoe hun product iemand verlost had van lepra, en als je genezing nodig
had, moest je gewoon twee eetlepels bij elke maaltijd nemen, een maand lang, en dan 20 pond afvallen!

Terug naar 1 Korintiërs 11: de oplossing van Paulus
Paulus liet de Korintiërs hun zonde zien: Hadden zij het lichaam van Christus veracht? Hadden ze
minachting voor het lichaam laten zien?

Net na zijn vraag in vers 22 zegt Paulus: “Want ik heb van de Here ontvangen, wat ik u ook heb
overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin Hij werd verraden, brood nam, en nadat Hij gedankt
had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn
gedachtenis.”

“Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe
verbond in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit
brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt.”

“Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het
lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zó eten van het brood
en drinken uit de drinkbeker.”

In de context dan...
Het eten en drinken van het Avondmaal, ongeacht hoe dat gedaan wordt, vereist zelfonderzoek, maar in
context heeft dat zelfonderzoek niets te maken met verborgen zonden, of onvergevingsgezindheid, of dat er
een geestelijk schone lei is voordat je kunt eten.

Het heeft te maken met respect voor het lichaam van Christus. Het eren van het lichaam, het offer en
daardoor het eren van de mensen van God die samengekomen zijn. Het zelfonderzoek dat Paulus hier
onderwees had te maken met mensen die weigerden te eten met de lagere klasse of arme mensen. Paulus
verwachtte van discipelen van de Heer dat ze de samenkomst van de heiligen eerden, ernaar verlangden
hen te beschermen en dat de samenkomst heilig en gezegend zou blijven. Ze hadden dit besef niet, en
misten ook het hart voor de mensen.

“Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam
van de Heere niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken, en velen zijn ontslapen.
Want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden.”

Dit wordt onderwezen, en ook ik onderwees dit, dat we onderscheiden dat het offer van het lichaam van de
Heer voor onze genezing is, dat we kunnen genezen gedurende het Avondmaal (en dat is waar), maar de
context is nog veel groter.

Respect tonen in plaats van minachten van de samenkomst van het lichaam van Christus, daar gaat het
om. Het lichaam, dat is het volk van God... Paulus vraagt iedereen zichzelf te onderzoeken aangaande hun
liefde voor het lichaam van Christus, of hun harten vrij zijn van arrogantie en verdeeldheid, die mensen uit
elkaar drijft. En eer die samenkomst – bescherm het, hou het heilig, doe alles wat je kunt om eenheid en
vrede te bewaren. Zij deden dat niet.

Respecteert men in onze tijd het lichaam genoeg, zodat ze hun producten of bedrijf of diensten niet
verkopen in plaats van zich te richten op de aanbidding van Christus? Of zullen ze een gruweldaad doen
door tussen deze goede mensen en hun Heer in te gaan staan, om hen af te leiden en hen met zich mee te
trekken?

Daar zullen we volgende week verder gaan.
Tot dan, wees gezegend,
John Fenn / vertaling GG
www.supernaturalhousechurch.org

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=3199761&msgid=280366&act=R81Q&c=679198&destination=http%3A%2F%2Fwww.supernaturalhousechurch.org%2F


07-05-2011

“Respect voor het lichaam – deel 2”

Dag allemaal,

Vorige week
deelde ik hoe sommigen in Korinthië hun eigen kleine privé maaltijd hadden voordat ze naar de
samenkomst in iemand anders huis gingen, in plaats van samen te eten met alle anderen.

In 1 Korintiërs 11:22 vroeg Paulus of zij de gemeente van God minachtten, omdat ze zich afzonderden van
de rest van de mensen waarmee ze gemeenschap hadden en weigerden de maaltijd met hen te delen.

Daarna haalde hij direct Jezus aan tijdens het Laatste Avondmaal en zei tegen de Korintiërs dat ze eerst
zichzelf moesten onderzoeken voordat ze deelnamen aan het Avondmaal. Hij zei zelfs: “Daarom zijn er
onder u veel zwakken en zieken en velen zijn ontslapen.” (Vers 30)

Zwak en ziek omdat...?
De eerste keer dat ik hoorde over het ontvangen van genezing tijdens het Avondmaal was ergens rond
1980. Er werd geleerd dat we ‘het lichaam van de Heer moesten onderscheiden’, wat betekent dat we niet
moeten vergeten dat we ‘door Zijn striemen genezing hebben ontvangen’. We ontvangen genezing
gedurende het Avondmaal – dat was het op de juiste manier onderscheiden van het Lichaam van de Heer –
sinds die tijd heb ik dit ook zo onderwezen en heb veel mensen door de jaren heen op dezelfde manier
genezen gezien.

Maar dat is niet de context waaruit Paulus schrijft.
Waarom zouden zoveel discipelen in Korinthië ‘zwak en ziek’ zijn en velen vroeg sterven omdat hun trots
scheiding en kliekjesvorming veroorzaakten? Kan dat de oorzaak zijn van ziekte?

Oorzaken
De sleutel wordt gegeven als we het woord ‘minachten’ dat Paulus gebruikt, nader bestuderen. In het
Grieks is dit ‘kata-phroneo’. Het woord ‘kata’ betekent onder of slecht, en kan geassocieerd worden met
boosaardig. Het woord ‘phren’, het tweede deel van dit woord, betekent ‘de gedachten’. Dus dan betekent
het ‘een slechte gedachte hebben’ of ‘boosaardige geest’ ten opzichte van andere discipelen. Daarom, zei
Paulus, is het dat zoveel van jullie zwak en ziekelijk zijn en sommigen voor hun tijd gestorven zijn.

In de rij van mensen die na de dienst gebed wilden, stond een vrouw, die zei dat ze pijn in haar handen en
gewrichten had en een stijve rug. Ik was van plan haar de handen op te leggen, toen ik de Vader hoorde
zeggen: “Zeg haar dat ze haar zuster vergeeft.”

Ik gehoorzaamde en bad dat wanneer ze had gehoorzaamd, ze zou genezen. In die tijd bediende ik elk half
jaar ongeveer een keer in die kerk. Toen ik daar maanden later terug kwam vertelde ze me dat ze diezelfde
dag nog genezen was, nadat ze het in orde gemaakt had met haar zuster, maar, gaf ze toe, ze moest
zichzelf vernederen om naar haar toe te gaan.

Ze kwam naar voren voor genezing, maar ze had, wat Paulus noemde, een ‘boosaardige gedachte’ naar
het lichaam van de Heer, een andere gelovige – haar zuster. Dit is hoe ze het lichaam van de Heer niet
onderscheiden had – en ze was ‘zwak en ziekelijk’ alleen om die reden.

Paulus zei onmiddellijk daarna: “Want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld
worden. (Vers 31) Deze vrouw oordeelde zichzelf en werd herenigd met haar zuster, dus staat ze zuiver
voor de Heer in dit geval.

Dit is slechts één voorbeeld hoe iemand ‘zwak en ziek’ kan zijn omdat het lichaam van de Heer (dat zijn de
andere gelovigen) niet onderscheiden wordt.

Wat Jezus zei
Nadat Paulus gevraagd had of ze geminacht of ‘slechte gedachten hadden’ naar de mensen waarmee ze
gemeenschap hadden, haalde hij Jezus aan die tijdens het Laatste Avondmaal zei: “Neem, eet, dit is Mijn
lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis.’ Ook zo met de wijn: “...tot Mijn
gedachtenis.” (1 Korintiërs 11:24-25)

Als we deze woorden vandaag horen herinneren we ons de verhalen uit het Evangelie van het kruis, of we
denken eraan dat Jezus zijn bloed voor ons vergoten heeft, of we denken aan Zijn offer voor ons allemaal
als wij het brood en de wijn ontvangen.



Maar in het Grieks heeft Jezus nooit gezegd dat we het verhaal uit het Evangelie, of het kruis, of Zijn offer
moeten gedenken. Om de woorden uit Vine’s Expository Dictionary of NT Words aan te halen: “Niet ‘in
herinnering aan’ maar een liefdevol aanroepen van de Persoon Zelf in gedachten”.

Een ‘wow’ moment...
Wat Paulus hier naar voren probeert te brengen in dit gedeelte is NIET het in herinnering brengen van het
leven en offer van Jezus, maar integendeel, de Persoon Jezus en wat Hij voor ons vandaag, op dit
moment, persoonlijk betekent, en als gevolg daarvan, wat Zijn lichaam – deze gelovigen die op dat
moment bij elkaar in huis zijn – voor jou betekenen!

Hij zei tegen deze arrogante Korintiërs dat ze zich moesten bekeren van hun ‘slechte gedachten’ over
degenen waarmee ze gemeenschap hadden, door de Persoon van Jezus te gedenken wanneer ze de
kamer rondkeken en beseften dat als ze naar de andere gelovigen keken en hun levenswandel, van alle
rassen en achtergrond, dat ze naar het lichaam van Jezus keken. Door “liefhebbend die Persoon Zelf in
gedachten te hebben” ontwaakten hun gedachten voor de levende waarheid van het lichaam van Christus
dat voor hen zat.

Zie de tegenstelling hier
Overweeg wat Paulus hier onderwees – voel je de heiligheid van de samenkomst van de heiligen? Voel je
de majesteit van Jezus en hoe Hij ieder van ons heeft aangeraakt, zodat we collectief het lichaam van
Christus zijn? Kun je zien hoe we het samenkomen van de gemeente, die heilig is, kunnen waarderen en
we alles kunnen doen om de heiligheid van die samenkomst te beschermen?

Overweeg nu hoe de dingen die ik vorige week noemde deze heiligheid volkomen minachtten (er slechte
gedachten over hebben). Niet alleen door het lichaam van Christus te maken als een prooi voor zakelijke
deals, maar (bijvoorbeeld) heb je je ooit afgevraagd waarom je geest bedroefd is wanneer de bezoekende
leraar CD-series en boeken in de menigte gooit, die daarop reageert als een stel onnozele bruidsmeisjes
die het bruidsboeket proberen te vangen?

De Heilige Geest is bedroefd vanwege het feit dat we de samenkomst niet achten en onszelf en elkaar als
heiligen zien die gekoesterd en beschermd moeten worden.

In de dagen van Paulus was het een simpele zaak van rijke en arrogante Korintiërs die neerkeken met
‘slechte gedachten’ ten opzichte van de mensen in de lagere klasse en hij zei hen zichzelf te beoordelen,
want anders zou de Heer hen oordelen. Zijn eenvoudige vermaning in vers 33 was: “Daarom, mijn
broeders, als u samenkomt om te eten, wacht op elkaar.” Een kleine aanpassing in het hart, een
bereidheid om geduldig te zijn, en het probleem was opgelost.

Dus als het voor hen nodig was zichzelf te oordelen, in plaats van dat de Heer hen DAARVOOR oordeelde,
waar staan wij dan? Dat is het onderwerp van volgende week... tot dan, als u het volgende Avondmaal
neemt, roep dan de Persoon Zelf liefhebbend in gedachten, en als je dat doet, laat je blik dan door de
kamer (of zaal) gaan: ZIE – het lichaam van de Heer!

Wees gezegend,
John Fenn / vertaling GG
www.supernaturalhousechurch.org

14-05-2011

“Respect voor het lichaam – deel 3”

Dag allemaal,

Een bezoek dat ik nooit zal vergeten
Gedurende een bezoek van de Heer jaren geleden vroeg ik hem iets over Ananias en Saffira. Ik zei Hem
dat het leek alsof ze zo zwaar veroordeeld werden. Hij antwoordde: “Weet je, mijn hele lichaam was toen
samen in Jeruzalem. Wat zij toen probeerden het lichaam binnen te brengen was niet toegestaan.”

(Je herinnert je dat ze wat bezittingen verkocht hadden en een deel van de opbrengst voor zichzelf hielden,
maar net deden alsof ze alles gaven. Petrus zei dat het helemaal hun eigen keuze was, als ze een deel
voor zichzelf gehouden hadden van de opbrengst, het was hun leugen, verpakt in huichelachtigheid,
waardoor ze werden veroordeeld. Handelingen 5:4)



De Heer ging verder: “Er zijn veel mensen die het uitroepen voor opwekking in dit land. Maar Ik vertel je de
waarheid, dat als de Vader opwekking zou sturen (wat zij daaronder verstaan), er veel, heel veel
Ananiassen en Saffira’s zouden zijn in het land.”

Dus...
Wat ze binnenbrachten in de zuiverheid van het lichaam van Christus in die tijd was huichelachtigheid – de
uiterlijke liefde – het leek iets te zijn, maar van binnen was het iets anders.

Ze waardeerden de verbazingwekkende zuiverheid en withete liefde waarin het lichaam van Christus in die
tijd gedompeld was, niet. Ze waren omgeven door wonderen, enorme aantallen mensen kwamen tot de
Heer en zelfs de schaduw van Petrus genas mensen. Ananias en Saffira hechtten hier geen waarde aan.
Ze dachten alleen aan zichzelf.

Zelfzuchtige mensen kunnen het lichaam van Christus niet heilig houden in hun hart omdat zij
zichzelf heilig houden in hun hart. Omdat het bij deze zelfzuchtige mensen alleen draait om wat ZIJ
geloven – een valse leerstelling, vanuit eeuwenoude traditie, een sterke opinie hoe zij denken dat alles
moet gebeuren etc.

Een nieuwe voorganger plaatste een klein tafeltje dat naast de preekstoel op het podium waar een kelk en
schaal met brood op stonden, van het podium af, precies voor de preekstoel op de vloer van de zaal.
Diverse mensen namen daar aanstoot aan omdat dit tafeltje ALTIJD al naast de preekstoel gestaan had.
Een oudste deed zijn voordeel met de tegenstand, spoorde de mensen aan om het van zijn kant te bekijken
en de kerk scheurde.

ALS degenen die aanstoot namen de mensen om hen heen met wie ze gemeenschap hadden,
gewaardeerd hadden, iedereen waarvoor Christus gestorven was en toegevoegd was aan ZIJN lichaam,
zouden ze niet naar zichzelf gekeken hebben maar beseft hebben hoe kinderachtig het was om hier
aanstoot aan te nemen. Ze offerden hun door God gegeven opdracht aan die gemeente op voor hun eigen
plannen.

Als je hieraan denkt in termen van respect hebben voor de Persoon Christus, Zijn lichaam op aarde,
hoeveel problemen zouden er dan opgelost worden, als mensen gewoon het lichaam van Christus zouden
respecteren.

De mensen in een kerk stemden over de kleur van de nieuwe vloerbedekking in het kerkgebouw en blauw
won met een kleine meerderheid. Bijna de halve kerk nam zoveel aanstoot, omdat de kleur die zij wilden
(donkerrood) niet gekozen was, dat opnieuw een oudste de kerk liet scheuren.

We kunnen vragen: “Waar is de vrees voor God?” Maar misschien moeten we vragen: “Waar is de
waardering voor het lichaam van Christus als zijnde heilig?” Want als je Christus echt waardeert, dan moet
je Zijn lichaam ook waarderen. Toch, als je de oudsten in deze twee gescheurde kerken zou vragen of ze
van God hielden, zouden ze ‘JA’ zeggen! In werkelijkheid bewezen ze dat hun harten dichter bij Ananias en
Saffira waren dan bij Jezus, want ze manipuleerden de mensen ten gunste van hun eigen agenda’s.

Met respect hebben voor het lichaam hebben we het niet over de noodzakelijke correcties die nodig zijn als
iemand een valse doctrine onderwijst, of uit balans raakt, of wanneer er zonde is – we hebben stemmen
nodig die in balans zijn en juiste woorden spreken in deze gevallen, net zoals Jezus, Paulus en Petrus dat
deden. Nee, dit zijn eenvoudige kinderachtige vormen van aanstoot die de oudsten lieten zien (in deze
gevallen) die gewoon zochten naar een mogelijkheid om voor zichzelf en hun agenda voordeel te halen.

Anderen wegtrekken
In Handelingen 20:30-31 zei Paulus tegen de leiders van de (huis)kerk in Efeze: ”En dat uit uw eigen
midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich
aan. Daarom, wees waakzaam, en bedenk dat ik drie jaar lang...”

De daad van het anderen wegtrekken achter henzelf aan is opnieuw een voorbeeld van het niet waarderen
en respecteren van het lichaam van Christus. Het woord ‘verdraaien’ is het Griekse woord ‘diastrepho’, wat
betekent ‘te vervalsen, om te draaien’. Paulus zegt dat ze woorden zullen vervalsen en omdraaien –
hoofdzakelijk het Woord van God, en wat zuivere en in balans zijnde leraren hebben onderwezen.

Daarom zegt hij hen om ‘te waken en bedenken’ wat zijn dienstbaarheid aan hen in de afgelopen drie jaren
is geweest. Hij wist dat de menselijke natuur neigt naar het niet waarderen van de rijkdom van alles wat om
ons heen is op elk gegeven moment. Ze geven er de voorkeur aan om van het juiste pad af te wijken om
wat nieuw onderwijs of een nieuwe prediker te bestuderen, omdat alles wat nieuw is spannender lijkt dan
het leven in het lichaam van Christus wat we nu hebben.



Hij wilde dat ze doelbewust in gedachten hielden wat er de afgelopen drie jaar gebeurd was – de tijd die ze
samen doorbrachten, de rijkdom van de gemeenschap en de vriendschappen - en die drie jaren afwegen
tegen wat iemand verdraait en vervalst in een poging om de heiligheid van de geestelijke band van het
plaatselijke lichaam van Christus geweld aan te doen.

Hij wilde dat ze de waarde van hun relaties en de heiligheid ervan in hun hart hielden, boven sommige
nieuwe leerstellingen of discussies (zoals de kleur van het tapijt).

Hoe weet je dat?
De sleutel ligt in de woorden “de discipelen weg te trekken achter zich aan”. Een ware gelovige die het
lichaam van Christus als heilig en kostbaar ziet, iemand die God vreest en weet dat hij/zij verantwoording af
moet leggen over zijn/haar daden, is iemand die mensen wegleidt van henzelf en terugbrengt naar de Heer
in al hun doen en laten, en ze zullen alles doen wat in hun vermogen ligt om de eenheid van het plaatselijke
lichaam in liefde te bewaren.

Mensen die anderen achter zich aan willen trekken zoeken hun prooi onder de zwakke, de nieuwelingen in
de kerk, de baby’s in Christus, de kwetsbare mensen. De Griekse zinsnede ‘weg te trekken’ gebruikt het
werkwoord ‘airo’, wat betekent ‘te grijpen, te stelen’.

Als jij in een situatie bent waar iemand discipelen maakt die hij achter zich aan laat lopen, in plaats van
mensen naar de Heer te verwijzen en alles doen wat in hun vermogen licht om de eenheid in het lichaam in
liefde te behouden – ren, wandel niet, maar ren naar de eerste de beste uitgang.

Paulus beschreef hen in de voorgaande verzen als ‘wrede (hongerige) wolven; die de kudde niet sparen –
zij zien het lichaam van Christus niet als heilig en als iets wat beschermd, geëerd en gekoesterd moet
worden.

Integendeel, Paulus schreef aan dezelfde mensen in Efeze de volgende woorden: “Wees dan navolgers
van God, als geliefde kinderen, en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf
voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God” (Efeze
5:1-2)

Volgende week een nieuw onderwerp.
Wees gezegend,
John Fenn / vertaling GG
www.supernaturalhousechurch.org
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