EUROPESE JONGEREN CONFERENTIE—MAŁE CICHE

DE WEDERKOMST VAN DE HEER
Boodschap 7
Onze voorbereiding voor de wederkomst van de Heer (2)
Trouw zijn in ons dienen
Schriftlezing: Mt. 24:45-51; Ef. 2:19; 1 Kor. 4:1; 1 Pe. 4:10; Joh. 6:57, 63, 68; Ef. 6:17-18; Hnd. 6:4;
2 Kor. 3:6; 2 Tim. 4:4, 10; 2 Kor. 6:10; Ef. 3:8; Lc. 17:31-32; 21:34-36; 6:37; Ef. 4:31-32; Fil. 2:2-4;
1 Pe. 5:3; Mt. 20:25-28; 2 Kor. 6:14; 2 Tim. 2:22; Mt. 25:14-30; Rom. 12:6; Ef. 4:7-8; 1 Tim. 4:14
I. Matteüs 24:45-51 openbaart dat wij trouw moeten zijn in het dienen in de
opdracht van de Heer om God als voedsel aan de leden van Zijn huisgezin te
geven zodat we Christus mogen winnen als onze beloning in het komende
koninkrijk:
A. God heeft een huisgezin en een huishoudelijk bestuur, een economie om Zichzelf als
voedsel aan de leden van Zijn huisgezin uit te delen voor Zijn uitdrukking—1 Tim. 1:4;
3:15; Ef. 2:19.
B. God heeft trouwe en wijze slaven over Zijn huisgezin gesteld als bestuur van het
huisgezin, rentmeesters, kanalen van voorziening, om Zijn volk voedsel te geven op de
juiste tijd—Mt. 24:45; 1 Kor. 9:17; Ef. 3:2; 1 Kor. 4:1; 1 Pe. 4:10; Fil. 1:25.
C. Hen het voedsel te geven verwijst naar de bediening van het woord van God en Christus
als de levensvoorziening aan de gelovigen in de gemeente; Christus als de
levengevende Geest is ons voedsel, belichaamd en verwezenlijkt in het woord van het
leven—Mt. 24:45; Joh. 6:57, 63, 68; Hnd. 5:20:
1. Om Christus te kunnen genieten als ons geestelijke voedsel zodat wij anderen kunnen
voeden, moeten wij over het woord bidden en het herkauwen, het proeven en genieten
door het zorgvuldig te overdenken—Ef. 6:17-18; Ps. 119:15; Ez. 3:1-4.
2. We moeten onszelf toewijden aan gebed en de bediening van het woord—Hnd. 6:4;
2 Kor. 3:6, 8; Joh. 7:37-39; cf. Heb. 7:25; 8:2.
D. Om in ons hart te zeggen dat onze Heer uit blijft betekent dat we deze huidige boze
eeuw liefhebben en dat we de verschijning van de Heer niet liefhebben—Mt. 24:48;
2 Tim. 4:8, 10; cf. Hnd. 26:16:
1. We moeten waakzaam zijn om niet begerig te zijn, dat we geen schatten voor
onszelf verzamelen maar rijk zijn in God—Lc. 12:16-20; 2 Kor. 6:10; Ef. 3:8.
2. “Denkt aan de vrouw van Lot” is een dringende waarschuwing voor de gelovigen
die de wereld liefhebben—Lc. 17:31-32; cf. Rom. 1:21, 25.
3. We moeten waakzaam en smekend zijn zodat de dag van de wederkomst van de
Heer ons niet overvalt als een strik—Lc. 21:34-36; cf. Mt. 2:3.
E. Om onze mede slaven te slaan betekent om medegelovigen slecht te behandelen—
24:49a; Hnd. 9:4:
1. We moeten onze medegelovigen niet oordelen en veroordelen maar goedetieren
zijn tegenover elkaar, welgezind, elkaar vergevend, zoals ook God in Christus ons
vergeven heeft—Lc. 6:37; Ef. 4:31-32.
2. We moeten onze broeders niet aanvallen of bekritiseren, maar anderen
uitnemender achten dan onszelf—Fil. 2:2-4, 29; Rom. 12:3.
3. We moeten niet heersen over onze medegelovigen maar ze dienen als slaven om
hen te voeden met de opgestane Christus als de levengevende Geest—1 Pe. 5:3; Mt.
20:25-28; verw. Nu. 17:8.
F. Om te eten en te drinken met dronkaards is om in het gezelschap te zijn van wereldse
mensen, die dronken zijn met de wereldse dingen—Mt. 24:49b; verw. Ef. 5:18:
1. Door hun goddelijke natuur en heilige stand moeten de gelovigen niet onder een
ongelijk juk gaan met ongelovigen; dit kan toegepast worden op alle intieme
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relaties tussen gelovigen en ongelovigen, niet alleen in het huwelijk en bij het zaken
doen—2 Kor. 6:14; 1 Kor. 15:33; cf. Spr. 13:20.
2. We moeten de begeerten van de jeugd ontvluchten en jagen naar de
allesomvattende Christus met hen die de Heer aanroepen uit een rein hart—2 Tim.
2:22.
II. Matteüs 25:14-30 openbaart dat we trouw moeten zijn in het dienen van de
Heer met de gaven, om winst te maken voor Hem zodat wij de vreugde van de
Heer mogen ingaan in het komende koninkrijk:
A. De Heer vergeleek Zichzelf met een man die op reis ging (naar de hemelen) en zijn
slaven over al Zijn bezittingen stelde; Zijn bezittingen duidt op de gemeente (Ef. 1:18)
met alle gelovigen, die zijn samengesteld tot Gods huisgezin (Mt. 24:45).
B. Aan één van Zijn slaven gaf Hij vijf talenten, aan een ander twee en aan een ander één—
ieder naar zijn eigen bekwaamheid—25:15:
1. Talenten geven geestelijke gaven weer (geestelijke vaardigheden en
bekwaamheden)—Rom. 12:6; 1 Kor. 12:4; 1 Pe. 4:10; 2 Tim. 1:6.
2. Alle leden van het Lichaam van Christus hebben gaven en zijn zelf gaven—Rom.
12:6a; Ef. 4:7-8.
3. Zijn eigen bekwaamheid geeft onze natuurlijke bekwaamheid weer dat een
samenstelling is van Gods schepping en wat wij hebben geleerd—Mt. 25:15; verw.
Hnd. 7:22.
4. Handelen met talenten geeft het gebruiken van onze gaven weer die de Heer aan
ons heeft gegeven—Mt. 25:16-17; verw. 1 Tim. 4:14; 2 Tim. 1:6.
5. Het winnen van andere talenten geeft weer dat de gaven die we van de Heer hebben
ontvangen tot het uiterste gebruikt worden, zonder verlies of verspilling—verw.
4:5b.
C. Degene met het ene talent ging weg, groef in de grond en verborg het geld van zijn
heer—Mt. 25:18:
1. De grond is een afbeelding van de wereld; dus het graven in de grond geeft weer
dat we verwikkeld raken in de wereld door onze gaven die we van de Heer hebben
ontvangen te begraven.
2. Verborg het geld van zijn heer geeft weer dat de gave van de Heer nutteloos
gemaakt wordt, het laten liggen onder een dekmantel van bepaalde aardse excuses;
om enig excuus te hebben om de gave van de Heer niet te gebruiken is om de gave
te verstoppen.
D. In het komende koninkrijk zullen de gaven van de Heer weggenomen worden van de
luie gelovigen, en zij zullen in de buitenste duisternis geworpen worden. De gaven van
de trouwe gelovigen zullen vermeerderd worden en zij zullen het uiterste genot van
Christus ingaan—vv. 21, 23, 26-30.
III. “Alle problemen in de gemeente worden veroorzaakt door degenen met één
talent. De Heer heeft ons laten zien dat niemand meer dan vijf talenten heeft.
Over een periode van twintig jaar kan het zijn dat de gemeente maar één
persoon heeft met vijf talenten. Maar elke dag kan de gemeente vijf personen
hebben met één talent. Iedereen die een kind van God is, zelfs degenen in de
slechtste conditie, hebben één talent; en wanneer je vijf personen met één
talent bij elkaar zet, is dit gelijk aan één persoon met vijf talenten. Als alle
personen met één talent vandaag in de gemeente hun talenten zouden
gebruiken zou er geen behoefte zijn aan vele grote gaven onder ons. Als alle
personen met één talent naar voren zouden komen dan zal de hele aarde
veroverd worden”—W. Nee, Further Talks on the Church Life, p. 143.
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