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Eén ding 
  

Psalm 27:4 e.a.p. 
 

 

In het leven komt er veel op ons af. Daarom is het heel belangrijk om prioriteiten 
te stellen in ons doen en laten, nl. door in elke situatie de wezenlijke zin en het 
doel van ons bestaan onder ogen te zien. Belangrijk is het steeds de juiste 
prioriteiten te stellen bij alles wat we ondernemen. Eerst de persoonlijke omgang 
met God, gebed, Gods Woord lezen en overdenken, dan het gezin (vrouw/man en 
kinderen), dan je baan, dan de verantwoordelijkheden in de gemeente, en ten 
slotte eventuele vrijetijdsbesteding. Wanneer we vele dingen ondernemen en 
ervoor gaan, maar voorbijgaan aan het ene ding dat het belangrijkste is, missen 
we het doel.  

Hieronder volgen vijf voorbeelden van mensen die een ontmoeting met de Here 
Jezus en met God hadden, en die werden gekenmerkt door één ding. 

(1) Eén ding ontbrak hem.  

Eens vroeg een rijke, godsdienstige, vooraanstaande jonge man aan de Here 
Jezus: ‘Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?’ Hij had tot 
op dat moment, naar hij dacht, ruim aan al zijn godsdienstige plichten voldaan. 
Toch was hij wat zijn eeuwig heil betrof, niet zeker van zijn zaak. Vandaar zijn heel 
belangrijke vraag. Hij kreeg als antwoord: 'Verkoop al je bezit, kom dan terug en 
volg Mij, en je zult een schat in de hemel hebben'. Helaas maakte hij toen niet de 
juiste keuze (Luc. 18:18-30; Marc. 10:21). Eén ding ontbrak hem: hij zat vast aan 
zijn aardse bezittingen. Zijn doel was op aarde rijk te zijn en rijk te blijven. Hij had 
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wel een verlangen om het eeuwige leven te ontvangen. Maar zijn trotse hart en 
bezit stonden hem in de weg, en daardoor miste hij het doel van zijn bestaan. 

(2) Eén ding weet ik.  

Een andere man was blind. Hij werd door de Here Jezus benaderd in zijn bestaan 
zonder uitzicht, en werd door Hem genezen. Toen hij allerlei vragen kreeg over 
zijn wonderlijke genezing, kon hij eerst niet uitleggen Wie zijn bijzondere 
weldoener was. Eén ding wist hij: ik was blind, maar nu kan ik zien! Daarna 
opende de Here Jezus ook zijn geestelijke ogen. Eerst zag hij Hem als een mens, 
daarna als een profeet, en vervolgens aanbad hij Hem als de Zoon van God (Joh. 
9:25, 11, 17, 35-37). Het belangrijkste in zijn leven was gebeurd. Hij kreeg oog 
voor Wie de Here Jezus werkelijk is. Dit ene ding te weten – ik was (geestelijk) 
blind, maar nu zie ik Hem met mijn geestelijke ogen – is de belangrijkste 
wetenschap en zekerheid in het leven van een mens. 

(3) Eén ding is nodig.  

Evenals bij Maria van Betanië kan er veel drukte en werk op ons afkomen. Maria 
nam de kans waar om te luisteren naar de Here Jezus en zij zat ondanks 
protesten, naast het werk dat ze deed, ook neer aan de voeten van de Here Jezus. 
Haar zuster maakte zich druk om vele dingen. De Here Jezus sprak Zijn waardering 
voor het gedrag van Maria uit en zei: 'Eén ding is nodig, en dit zal van haar niet 
worden weggenomen' (Luc. 10:38-42). Een belangrijke les om het juiste ding op 
het juiste moment te doen! Eerst luisteren en dan doen! Doordat Maria goed 
luisterde, begreep zij wat er ging gebeuren in de komende dagen. Wanneer wij 
naar Hem luisteren, horen wij ook dingen die Hij met ons wil delen. 

(4) Eén ding doe ik.  

Toen Paulus terugkeek op zijn godsdienstige leven in het jodendom, besefte hij als 
geen ander wat een grote zondaar hij was geweest. Hij bagatelliseerde niet wat er 
gebeurd was. Maar hij wist: God ziet mij volmaakt in Christus. Zijn grote verlangen 
was nu in plaats van een vervolger een volgeling van Jezus Christus te zijn, en 
volmaakt te worden zoals Hij. Daarom schreef hij: ‘Eén ding doe ik, ik vergeet wat 
achter mij is, ik strek mij uit naar wat voor mij is en jaag naar het doel, de prijs van 
de hemelse roeping’ (Fil. 3:14). Zijn hoogste verlangen was dat Jezus Christus, die 
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door de Heilige Geest in hem woonde, door alles wat hij deed zichtbaar zou 
worden in alle facetten van zijn leven. 

(5) Eén ding heb ik begeerd.  

Toen David een vluchteling was, waren er veel problemen op hem afgekomen. 
Vele malen was zijn leven in groot gevaar geweest en had hij geen dak boven zijn 
hoofd. Hij wist, ook al komt bij wijze van spreken de hele wereld op mij af: 'Ik zal 
niet vrezen, God is bij mij en Hij zal mij beschermen'.  

In zijn situatie was hij echter niet in staat te verblijven op de plek waar God 
woonde en waar de offers werden gebracht, namelijk in de tent van de 
ontmoeting, het heiligdom. Zijn grote verlangen was niet dat er snel een einde 
zou komen aan zijn bestaan als vluchteling en hij weer een veilig onderdak had. 
Maar hij zei: ‘Eén ding heb ik van de Here verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen 
mag in het huis van de Here, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de 
Here te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel' (Ps. 27:4). Hij begreep 
heel goed: Om veilig te zijn, moet je dicht bij God zijn; dan kun je Hem zien, en dat 
wilde David graag. In het verlangen naar het ene ding is David een groot 
voorbeeld voor allen die nu en in de toekomst dicht bij God willen leven! 
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