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Galaten 6:2-5 

 
Stel u in uw dienst alleen afhankelijk van God, niet van 
één of andere groep mensen. U kunt bemoedigd 
worden door gemeenschap en de verfrissende invloed 
daarvan ondergaan, maar uw arbeid moet verricht 
worden door persoonlijk geloof en energie, zonder op 
iets anders te steunen, want als u dat doet kunt u geen 
trouwe dienstknecht van God zijn. De dienst moet 
altijd zijn naar de maat van het geloof en naar iemands 
persoonlijke gemeenschap met God. Zelfs Saul kan een 
profeet zijn als hij onder de profeten komt, maar David 
was altijd dezelfde, in de spelonk en overal elders. 
Terwijl de heerlijkste zegeningen hier 
gemeenschappelijk genoten worden, moet iemands 
kracht tot dienen bij hemzelf aanwezig zijn, anders zal 
er zwakheid gevonden worden. Als ik een woord ter 
onderwijzing heb, moet ik het gebruiken ten behoeve 
van de gelovige die mij raad komt vragen. Het is: 
"Draagt elkaars lasten, en zo zult u de wet van 
Christus vervullen". Maar ook: "Maar laat ieder zijn 
eigen werk beproeven, en dan zal hij alleen wat 
hemzelf betreft zijn roem hebben en niet wat een ander 
betreft". (Gal. 6:2-5). Elke plaats waarin de genade van 
God ons brengt is een plaats van verzoeking en wij 
kunnen daaraan niet ontkomen, hoewel we er door 
geholpen zullen worden.  

Altijd is de zegen gekomen als gevolg van persoonlijke 
activiteit en zodra dit niet meer het geval was, kwam 

het verval. Dit is verootmoedigend, maar het werkt ons 
in het besef dat alles rechtstreeks van God komt. Een 
gevaar van samenwerking zoeken is, dat we op elkaar 
gaan steunen. Wanneer er allerlei organisaties gevormd 
worden om een werk uit te voeren wordt de zegen 
gemist die onafscheidelijk verbonden is met het niets 
van mensen verwachten. Ik verwacht niets van mensen 
als ik vertrouw op God; ik handel alleen uit de kracht 
van dit geloof. Laat iemand handelen zoals God hem 
leidt. De werkzaamheid van Gods Geest moet niet 
belemmerd worden door de mens. Alle kracht vindt 
zijn oorsprong in de rechtstreekse gezaghebbende 
werkzaamheid van de Heilige Geest in de enkeling. 
Paulus en Barnabas (Hand. 13) werden uitgezonden 
door de Heilige Geest, de genade van God aanbevolen 
door de gemeente van Antiochië, maar ze hadden 
hiermee geen kontact voor zij terugkeerden en toen was 
er de gemeenschappelijke blijdschap over de dienst die 
verricht was. Hij die de talenten had ging en handelde. 
Paulus zegt: "ik ging niet onmiddellijk te rade met vlees 
en bloed". Wanneer er een verlangen is om te handelen 
gepaard met werkelijke energie zal iemand opstaan en 
wandelen, maar als hij dit niet doen kan is de energie 
niet aanwezig en de poging om zich te bewegen toont 
alleen rusteloosheid en zwakheid. De liefde tot Jezus is 
de enige drijfveer om te werken. 

 

Oorsprong: Uit het Woord der Waarheid jrg. 1 blz. 96  
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