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Jezus Christus heeft alles gegeven om van zondaren heiligen te maken. Hij limiteerde zichzelf door naar de aarde te  
komen en confineerde zich in de schoot van Maria, maar had nog altijd de controle over zijn hele schepping. Hij bevond 
zich in de menselijke baarmoeder op de aarde, maar ook in de hemel als God de Almachtige. Hij is alomtegenwoordig, 
omdat Hij God is. Bestudeer Johannes 3:13, en het zal uw ogen openen. Jezus Christus zelf zei het volgende;

{Joh. 3:13} En niemand is opgevaren in den hemel, dan Die uit den hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des 
mensen, Die in de hemel IS.

Dit vers vertelt duidelijk dat hoewel Jezus op de aarde was Hij alzo in de hemel is, zoals Hij dat zei. Dit is informatie uit  
eerste hand. Het woord "IS," betekent de tegenwoordige tijd. Jezus was op aarde in gesprek met Nicodemus en zegt ook  
dat Hij op hetzelfde moment in de hemel is. Hij zou het wel juist hebben; het is een assumptie. Vergeet niet dat Zijn  
getuigenis altijd WAAR is. Er is niets nieuws voor hem en er is niets dat hij niet weet en dat zowel in de hemel, op de 
aarde, onder de aarde en op elke plaats die u zich maar voor kunt stellen, behalve een andere god. Hij kent geen andere  
god, want er is geen andere.

{Ef. 4:8} Als Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de gevangenis gevangen genomen, en heeft den mensen gaven 
gegeven. {Ef. 4:10} Die nedergedaald is, is Dezelfde ook, Die opgevaren is verre boven al de hemelen, opdat Hij alle 
dingen vervullen zou. {I Kor. 12:4} Hij gaf verscheidenheid der gaven, doch dezelfde Geest, Zijn Geest, de Heilige Geest.  
God is een Geest, Jezus Christus is God, Hij was de Zoon van God op de aarde, Hij is de Vader, de Almachtige God, IK  
BEN, de Eerste en de Laatste. Hij is alles in het geheel. 

{I Kor. 12:13} Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij  
dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt. 

{Ef.  4:11-12}  En  Dezelfde  heeft  gegeven  sommigen  tot  apostelen,  en  sommigen  tot  profeten,  en  sommigen  tot  
evangelisten, en sommigen tot herders en leraars; 12.) Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot  
opbouwing des lichaams van Christus;

En er is verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde Heere; en de Heere is die Geest. Aan een iegelijk wordt de  
openbaring des Geestes gegeven tot hetgeen oorbaar is. Want aan de ene wordt door den Geest gegeven het woord der  
wijsheid, en een ander het woord der kennis, door denzelfden Geest; Dezelfde Geest gaf andere gaven zoals; geloof, 
genezing, het werken van wonderen, profetie, het onderscheiden van geesten, menigerlei talen en uitlegging van talen. 

{I  Kor.  12:11}  Doch  deze  dingen  alle  werkt  een  en  dezelfde  Geest,  delende  aan  een  iegelijk  in  het  bijzonder, 
gelijkerwijs Hij wil.

{I Kor. 12:28} En God heeft er sommigen in de Gemeente gesteld, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten  
derde leraars, daarna krachten, daarna gaven der gezondmakingen, behulpsels, regeringen, menigerlei talen

Zoals we I Korintiërs 12:28 lezen, zult u het ermee eens zijn dat God de gemeente op orde zet, ten eerste apostelen, ten  
tweede profeten,  ten derde leraars,  daarna krachten,  daarna gaven der gezondmakingen,  behulpsels,  regeringen en  
menigerlei talen. De Geest van de Heere geeft iedere gelovige een gave of gaven met het doel om het lichaam van  
Christus te helpen en niet voor persoonlijk gewin.

Iedere christen is een deel van het lichaam van Christus en Jezus Christus zelf is het hoofd van dit LICHAAM. Het  
lichaam heeft leden en deze verschillende leden spelen een belangrijke rol voor het lichaam om als een eenheid te 
functioneren. De leden zijn afhankelijk van elkaar en allemaal gehoorzaam aan het hoofd. Omdat velen de leer van de 
Bijbel  hebben  verlaten  voor  de  overlevering  der  mensen  zijn  er  veel  dingen  in  het  christelijk  geloof  verwarrend  
geworden. Wat u ook hebt is van de Heere; de positie die u hebt in het lichaam wordt door de Heere gegeven; het is geen  
erfenis en er is niet voor gestemd. Kunt u zich voorstellen dat een van de apostelen of vroege discipelen hun roeping 
aan hun kinderen zouden hebben doorgegeven, waarschijnlijk niet. De kwestie is dat predikers God een dienst proberen 
te doen zonder dat het werkelijk Gods wil is. Heel vaak hebben predikanten de neiging om hun zonen klaar te stomen om 
hun eigen bediening over te nemen. {Efeziërs 4:11}

Op het  eerste gezicht  lijkt  het  goed voor  een zoon om als zijn vader  of  grootvader de Heere te  dienen,  door  hun  
bedieningen over te nemen. Het is tot een traditie van de mens geworden, maar de vraag is of dit ook werkelijk het  



patroon van de Heere is? Alleen de koningen werden gewoonlijk  door hun zonen en in sommige gevallen door de 
Levieten vervangen. Al dezen waren in het Oude Testament onder de wet. In het Nieuwe Testament is het een ander  
geval, omdat de Geest deze posities geeft.

{Ef.  4:11}  En  Dezelfde  heeft  gegeven  sommigen  tot  apostelen,  en  sommigen  tot  profeten,  en  sommigen  tot  
evangelisten, en sommigen tot herders en leraars;

Het tijdperk loopt ten einde, en de opname komt steeds dichter bij, maar sommige mensen denken dat we nog steeds de  
tijd hebben. Ze organiseren imperiums, koninkrijken en een toekomst voor hun kinderen en kleinkinderen, sommigen  
zijn  rijkdommen aan het  vergaren en vergeten dat  de  tijd  kort  is  en vergeten de  profetieën die  bevestigen dat  de  
wederkomst van Jezus Christus nabij is. De opname zou nu kunnen zijn; de vraag is of we werkelijk gereed en wakende  
zijn op de wijze waarop we nu ons leven leiden?

Het is zowel verrassend als onthullend dat er zo veel christelijke organisaties, bijbel scholen en groepen zijn die jonge  
christelijke bekeerlingen, tot in een bediening begeleiden. Christelijke bekeerlingen die ofwel door God geroepen zijn om 
het evangelie te prediken of die in hun hart voelen dat ze wel voor de Heere zouden willen werken. God aanschouwt en 
houdt van onze inspanningen, maar we zouden menselijke traditie van Gods leiding moeten scheiden en welk deel een 
ieder in deze christelijke tocht speelt. Als u Efeziërs 4:11 in gedachten houdt, zou u uzelf kunnen afvragen waarom vele  
christelijke groepen in hun religieuze opvoeding doen wat ze doen. Efeziërs 4 zegt dat de Heere ver boven alle hemelen 
opgevaren was,  en dat  Hij  sommigen  tot  apostelen,  en  sommigen  tot  profeten,  en sommigen  tot  evangelisten,  en  
sommigen tot herders en leraars heeft gegeven; - Dit is belangrijk om niet te vergeten als u de situatie met betrekking tot  
de  invloed  op  het  Christenheid  onderzoekt.  Stel  u  een  Bijbelschool  met  100  afgestudeerden  voor,  die  allemaal 
voorgangers  worden. Of stel u nog een andere school voor met 100 afgestudeerden, als leraren, en nog een ander soort  
school waar nog eens 100 afgestudeerden allemaal evangelisten blijken te zijn. Dit ziet er goed uit en klinkt goed, maar  
de waarheid is dat er werkelijk iets mis is. Er zijn ook gemeenten groepen waar iedereen in dienst een profeet of profetes  
is. Er is duidelijk iets mis en daarom is het voor elke christen nodig om eens goed over de traditie van de mens na te  
denken, die de werkelijke leiding van God vertroebelt.

Is het in al deze voorbeelden dan niet mogelijk om een opgeleide pastor te hebben, die een evangelist, een leraar of een  
profeet of een apostel is? Er is iets mis met al die goedbedoelde programma's van de mens. God geeft deze bedieningen 
gelijkerwijs Hij dat voor het werk van de gemeente wil. 

{Ef.  4:11}  En  Dezelfde  heeft  gegeven  sommigen  tot  apostelen,  en  sommigen  tot  profeten,  en  sommigen  tot  
evangelisten, en sommigen tot herders en leraars;

Elke christen behoort de leiding van de Heere te zoeken om zijn welbehagen te vervullen. Vindt uzelf niet in de positie  
van een voorganger terwijl u in Gods roeping in feite een evangelist bent. Pas op voor de tradities van mensen. In deze 
dagen is religie tot een zakelijke onderneming uitgegroeid. Mensen zijn bij allerlei schema's betrokken om financiële  
imperiums op te bouwen, waaronder het opstarten van bijbel scholen en kerken. Pastors zijn het centrum van financiële  
controle in de gemeente geworden, en dat kan de reden zijn waarom we meer pastors dan enig andere bedieningen in  
het lichaam van Christus hebben.

Het is tegenwoordig moeilijk om te weten te komen wanneer God Zelf een persoon een bediening in het lichaam van  
Christus gegeven heeft en wanneer de mens een persoon tot een bediening binnenin de gemeente gewijd heeft; die  
verondersteld wordt het lichaam van Christus te zijn. Dit gebeurt zo omdat de mensen meer aan de menselijke tradities 
dan aan het woord van God vast hebben gehouden. Alle bedieningen die God geeft zijn tot de volmaking der heiligen, tot  
het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus;

{Han. 1:8} Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, 
zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde.

Als we nu allemaal voorgangers zijn, waar zijn dan de evangelisten, als iedereen een apostel was, waar zijn dan de  
profeten, als allen leraren waren waar zijn dan de andere bedieningen? Alle christelijke gemeenten zouden op deze door  
God gegeven posities in de gemeente acht moeten geven om de Geest van God toe te staan om Gods bedoelingen in de 
gemeente uit te werken. Dit is een grote reden waarom elke christen over deze dingen zou moeten nadenken. Het is als  
het eten van een kom voedsel dat slechts één bepaald voedingsstof bevat zoals (voorgangers) of (profeten) of (leraren)  
of  (apostelen)  of  (evangelisten).  Als  u  dit  soort  voedsel  eet,  in  plaats  van  een  combinatie  van  de  verschillende  
voedingsstoffen, gebeuren er vaak twee dingen; als eerste zou u na verloop van tijd kunnen denken dat u over het beste  



voedsel beschikt dat het leven te bieden heeft, ten tweede zou u bij uzelf een voedingstekort (geestelijke deficiëntie)  
kunnen ontwikkelen. Zorg ervoor dat u goed uitkijkt, wat voor soort voedsel u eet.

Wanneer u bestudeert welke rol, elk onderdeel van deze bedieningen aangaande de totale gezondheid van de gemeente 
speelt, zult u versteld staan van wat u allemaal mist. De apostelen zijn de pilaren in de gemeente en dat is de reden  
waarom de bijbel zegt, dat God hun in de gemeente op de eerste plaats stelt. I Korintiërs 12:28. Vervolgens de profeten,  
deze zijn geweldige mensen die een belangrijke bediening bezetten, die over het algemeen met een woord van God aan  
de gemeente en de wereld komt. Herinner dat profetie de gemeente sticht. De apostel en de profeet zijn zacht gezegd de  
visionaire  arm  van  het  lichaam,  omdat  hun  bediening,  uit  hoofde  van  hun  ambt,  het  rechtstreeks  verkrijgen  van 
informatie van God inhoudt, wanneer het door God en niet van mensen gegeven wordt. Ik ben niet van plan om in deze  
boodschap elke bediening te behandelen, maar wil er alleen maar duidelijk op wijzen dat deze laatste dagen niet het  
moment zijn om u door de tradities van mensen te laten leiden.

Kunt u uzelf het kwaad voorstellen, welke de tradities van de mens op het lichaam van Christus heeft losgelaten, zoals  
de bedieningen in het lichaam van Christus tot titels om te draaien. Stel de volgende parade eens voor, introducerende  
Paulus, als deze is de advocaat, apostel Paulus. Vervolgens is deze arts, pastor ingenieur Markus, en tenslotte is dit  
evangelist,  opziener,  accountant,  Mattheus.  Dit  klinkt  net  zoals hetgeen u in  verschillende hedendaagse christelijke  
kringen kunt zien. Dit is louter een menselijke traditie en niet overeenkomstig de Schriften. Wordt niet gevangen in dit  
web van traditie. Wees voorzichtig met een school of organisatie of gemeente of bureau dat al hun afgestudeerden tot  
dezelfde  bediening  in  het  lichaam van  de  Heere  verordent.  Houdt  ook  in  gedachten  dat  God  degene  is  die  deze  
bedieningen als gave schenkt tot de volmaking der heiligen en niet om aan de tradities van de mens vast te blijven  
houden.

Iedere Christen zou moeten weten dat het zijn eigen verantwoordelijkheid is om uit te vinden welke plaats God voor hem  
in het lichaam van Christus heeft. U kunt zo'n belangrijke geestelijke zaak niet aan de traditie van de mens overlaten. U  
zou als een voorganger verordend kunnen zijn, maar u zou als het ware eigenlijk een evangelist of een profeet kunnen  
zijn. Zoek uit wat God voor u heeft, bidt, zoek, vast en hoor het van God zelf, en leun niet op de overlevering der mensen.  
God zal u niet zonder een bewijs of bevestiging achterlaten, als u het serieus van de Heere wilt weten.

{II Tim. 4:5} Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist, maak, dat u van uw  
bediening ten volle verzekerd zij.

Tegenwoordig horen we nauwelijks nog van diakenen in de gemeenten. 

{I Tim. 3:13} Want die het ambt van een diaken wel gediend hebben, verkrijgen zichzelven een goeden mate, en vele  
vrijmoedigheid in het geloof, hetwelk is in Christus Jezus.

De Bijbel definieert een aantal belangrijke parameters die het lichaam van Christus in gedachten moet houden. Deze 
omvatten eisen die gesteld worden aan de opzieners en diakenen, a) ze moeten ener vrouwe man zijn, geen vrouwen van 
één man of  enkele individuen.  Lees het  hele  hoofdstuk om de uitvoerige  eigenschappen van de bediening van de  
opziener en de diaken te zien. De Bijbel spreekt van diakenen en niet diaconessen. 


