
gewoonlijk aan het bidden, ’s morgens rechtop zittend 
in bed. Ik voelde dat mijn lichaam door een kracht werd 
aangeraakt. Het was alsof het vanaf mijn voeten omhoog 
trok naar mijn benen en naar mijn hele lichaam. Mijn hele 
lichaam bewoog door deze kracht. Ruth vertelde me later 
dat mijn gezicht helderrood werd. 
Het was niet iets waar we op dat moment aan dachten of 
waar we voor baden. Het kwam volkomen spontaan van 
God. Ik had de indruk dat er een arm werd uitgestrekt 
naar mijn hoofd, die probeerde om een zwart kalotje op 
mijn hoofd te zetten. Ik had de indruk dat het te maken 
had met het feit dat ik geboren was in India. Dit is slechts 
mijn indruk, maar het was alsof één van de goden van 
India probeerde om de controle over mij over te nemen. 
Deze hand werd echter verwijderd, en ik werd bevrijd van 
wat het dan ook geweest was. Vanaf dat moment had ik 
een openbaring van God als mijn Vader. 
Vele jaren heb ik geloofd in God als mijn Vader en ik heb 
zelfs een serie predikingen gedaan over God kennen als 
Vader. En vanuit de leerstellingen gezien was het prima, 
solide onderwijs. Maar wat hier gebeurde, was iets heel 
anders. Vanaf dit moment ontving ik een persoonlijke 
relatie met God als mijn Vader. 
Mijn eigen, natuurlijke vader was offi cier in het leger. Hij 
was een goede man, en hij zorgde goed voor mijn moeder 
en mij, maar hij had geen idee wat het was om een vader 
te zijn. Ik groeide op zonder ooit te weten wat het is om 
een vader te hebben. Maar plotseling, onverwacht, kreeg 
ik deze openbaring van God als mijn Vader en het hebben 
van een persoonlijke relatie met Hem. Dit bracht echt een 
grote verandering in mij teweeg. Ik voelde een nieuwe 
zekerheid en veiligheid. Mijn doel in het leven was vanaf 

dit moment om mijn Vader te behagen. 
En mijn zekerheid was dat mijn 
Vader van me houdt.
Ik geloof dat dit is wat het christelijk 

geloof zou moeten zijn. 

Dat mensen thuiskomen bij God de Vader, wetend dat 
Jezus de weg daarvoor heeft vrijgemaakt. Weet je, dit 
besef gaf me zo’n zekerheid. Ik hoefde mezelf niet meer te 
bewijzen. Ik hoefde niet meer succesvol te zijn. Ik hoefde 
alleen maar mijn Vader te behagen. En ik hoefde me geen 
zorgen meer te maken waar het geld vandaan zou komen 
of over andere materiële noden. Ik wist gewoon dat God 
mijn vader is en voor me zorgt. Ook begreep ik dat dit 
precies is hoe Jezus leefde op aarde. 
Hij zei: “Ik doe altijd wat Hem welgevallig is.” (zie 
Johannes 8:29) Zijn drijfveer was niet het hebben van 
succes. Als hij succesvol was, dan werd Hij daarvan niet 
opgeblazen. En wanneer Hij in de steek werd gelaten 
door mensen, dan werd Hij daarvan niet terneergeslagen, 
want zijn vrede was daar niet van afhankelijk. Die was 
afhankelijk van het behagen van zijn Vader. 
Door de jaren heen heb ik vele christelijke werkers 
ontmoet die zich onzeker voelden, omdat hun zekerheid 
afhankelijk was van succes. Als ze een grote kerk of een 
succesvol werk hebben opgebouwd, dan voelen ze zich 
zeker. Maar als de kerk of het werk dan door een crisis 
heen gaat en ze blijven alleen achter, of met een handjevol 
mensen, dan is hun zekerheid verdwenen. Ik heb een 
heel andere kijk op het leven. Voor mij is succes het 
behagen van mijn Vader. En zekerheid is het weten dat ik 
geliefd ben door mijn Vader. Ik geloof dat dit is wat het 
Evangelie zou moeten voortbrengen. Ik geloof dat God 
wil dat we op die manier leven. Ik geloof dat dit ook een 
heel belangrijke, zelfs beslissende factor is in christelijke 
relaties. Als onze relatie met de Vader goed is, dan zullen 
alle andere relaties op hun plek komen.                            <<

Ons karakter vanuit Psalm 15 
In de vorige onderwijsbrief zagen we dat christelijk 
karakter alleen tot stand komt door het kruis. We 
leerden over het belang van eenheid onder geestelijke 
leiders (met name onder oudsten van verschillende 
gemeenten in dezelfde stad…). Verder riep Derek 
Prince op tot ‘actieve, werkende genade’, waarin 
we ons oude ik kruisigen en onze nieuwe natuur 
in Christus laten opstaan. (bestaande twee zinnen 
vervangen:)  In dit tweede deel kijken we op basis 
van Psalm 15 naar het karakter dat Gods vaderschap 
in ons wil bewerken.

HEER, wie mag gast zijn in uw tent,
wie mag wonen op uw heilige berg?
(Psalmen 15:1)

De rest van de psalm geeft antwoord op deze 
vragen. De psalmist noemt elf kenmerken van de 
mensen die zullen wonen op Gods heilige berg. 
Als we daar gaan verblijven, dan hebben we die 
karaktereigenschappen nodig. Onthoud dat ze 
zijn voortgebracht door genade, maar wel een 
genade die werkzaam is. 

Volgens mij vormen deze punten de kern van 
alle christelijke ethiek. Als we deze elf punten in 
praktijk brengen, dan zullen we geen ethische crises 
meer tegenkomen in de Kerk.

1. Hij die oprecht wandelt (vers 2). 
2. Hij die gerechtigheid beoefent (vers 2). Hij 

verkondigt het niet alleen maar; hij doet het ook. 
3. Hij die met zijn hart de waarheid spreekt (vers 

2). Wat uit zijn mond komt is identiek met wat er 
in zijn hart is. Hij zegt niet het ene met zijn mond, 
terwijl in zijn hart iets anders leeft.  

4. Hij die met zijn tong geen kwaad doet (vers 3). 
Hij spreekt niet over andere mensen achter hun rug 
om. Iemand zei dat veel christelijke leiders gewond 
zijn in hun rug. Het zijn andere christenen geweest 
die hen verwond hebben met negatief spreken. 

. . . B R E N G T  H E T  W O O R D  T O T  L E V E N !

O N D E R W I J S B R I E F

D E R E K  P R I N C E  M I N I S T R I E S  N E D E R L A N D
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5. Hij die zijn vrienden niet kwaad doet (vers 3). 
6. Hij die geen smaad jegens zijn naaste op de 

lippen neemt (vers 3). Met andere woorden, als 
jij hem iets slechts over zijn vriend probeert te 
vertellen, zal hij niet open voor je zijn en niet naar je 
luisteren. Wat je zegt zal hij niet aannemen. Hij zal 
niet rondgaan om anderen te vertellen: "Weet je wat 
ik gehoord heb over die-en-die?" Dit is één van de 
belangrijkste punten van christelijke ethiek. 

7. In zijn ogen is de verwerpelijke veracht (vers 4. 
NBG). Dit is heel interessant – hij buigt niet neer voor 
de goddelozen. Ook al is iemand heel belangrijk in 
de politiek of zelfs in de kerk, als hij goddeloos is en 
verwerpelijk is, dan zal hij deze persoon verachten 
en niet eren. 

8. Hij eert degenen die de HEERE vrezen (vers 4). 
Hij toont respect naar al Gods kinderen – zelfs hen 
die onbelangrijk lijken. Hij behandelt iedereen met 
respect. 

9. Hij heeft gezworen tot zijn schade, zijn 
eed verandert hij evenwel niet (vers 4). Als hij zich 
ergens aan toewijdt, dan blijft hij er ook bij, ook al 
blijkt het in zijn (eigen) nadeel te zijn. 

10. Zijn geld leent hij niet uit tegen rente (vers 5). Hij 
vraagt geen rente van iemand die geld van hem 
geleend heeft. Als een broeder in de Heer tegen mij 
zegt: ‘Ik heb geld nodig. Kun je me helpen?’, dan zou 
het voor mij erg verkeerd zijn om rente te vragen. 
Dan zou ik de problemen van een ander in mijn 
eigen voordeel laten werken. 

11. Een geschenk ten nadele van de onschuldige 
aanvaardt hij niet (vers 5). Je kunt hem niet omkopen 
om een onschuldig persoon iets aan te doen.

Aan het eind van de lijst staat deze belofte: ‘Wie deze 
dingen doet, zal niet wankelen, voor eeuwig’ (vers 5). Zo 
iemand is onwankelbaar. Als alle oudsten in de kerk zo 
waren, dan zouden er geen problemen zijn in de kerk. 
En ik ga ervan uit dat oudsten in principe ook leven naar 
dit beeld. Psalm 15 is wat mij betreft de basis van alle 
christelijke ethiek. Meer is eigenlijk niet nodig. 

Trots of Nederigheid
Terugkomend op het Nieuwe testament, lezen we in 
Kolossenzen: 

Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen 
in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons 
leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in 
heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, 
onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die 
afgoderij is. (Kolossenzen 3:3-5) 

Hoe en waar zijn we gestorven? Het antwoord op die 
vraag is: aan het kruis. 
Christus is ons leven. Het is belangrijk om dat te weten – 
want het is een leven dat niet vernietigd kan worden. Het 

kan niet worden uitgedoofd. Het is onverslaanbaar en 
het zal altijd blijven bestaan. Maar in vers 5 zien we een 
‘dan’ (of in andere vertalingen ‘daarom’). Ik zeg altijd: 
Als je in de Bijbel het woordje ‘daarom’ ziet, zoek dan 
altijd uit ‘waarom’... 
Je bent dood, maar Paulus zegt: Dood dan (of: ‘daarom’) 
uw leden die op de aarde zijn. Het doden van je leden hier 
op aarde is een actieve daad; je moet ze zelf voor dood 
houden. Dat is geen eenmalige ervaring of iets wat als 
door een wonder al is gebeurd, maar een leven van 
doorgaande discipline. We gaan verder met Filippenzen:

Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost 
is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de Geest, als 
er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan 
mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde 
liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets 
uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een 
de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat eenieder niet 
alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder 
ook oog hebben voor wat van anderen is. (Filippenzen 2:1-4)

Hier beschrijft Paulus de houding die nodig is als we 
eenheid willen bewaren in het Lichaam van Christus. 
Hij gebruikt veel verschillende woorden, maar in mijn 
ogen is er één woord dat het allemaal omvat: nederigheid. 
Nederigheid is de sleutel naar eenheid. 

Spreuken 13:10, de eerste helft van het vers, zegt: 
Overmoed geeft alleen maar ruzie. Wat is de oorzaak van 
ruzie? Overmoed, oftewel trots. Dus de oplossing is 
juist het tegenovergestelde: nederigheid! De Bijbel zegt 
nergens dat God ons nederig zal maken. De Bijbel leert 
ons juist dat we onszelf moeten vernederen. Dit is iets 
wat we altijd zelf moeten doen – een ander kan dat niet 
voor je doen. We keren terug naar Filippenzen 2:3: Doe 
niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid 
de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Naar 
mijn mening is één van de grootste probleem in de Kerk 
vandaag zelfgerichte ambitie. Persoonlijk ambitie is ten 
diepste gericht op: ik moet succes hebben; ik moet slagen. 
Eigenbelang is gericht op succes voor mijzelf; ik zal een 
grote kerk bouwen; ik zal een grote conferentie houden. 
Het gaat allemaal om ‘mij’. De hedendaagse Kerk zit in 
sommige gebieden vol van persoonlijke ambitie. 

Relaties zijn van levensbelang
Laten we het nu eens hebben over persoonlijke relaties 
binnen het Lichaam van Christus. Het christendom is 
in de eerste plaats een godsdienst van juiste relaties, 
niet van de juiste leerstellingen. Je kunt de juiste 
leerstellingen hebben, maar toch verkeerde relaties. 
Wij christenen besteden soms veel te veel tijd aan 
leerstellingen. We zijn heel precies over bepaalde 
leerstellingen. Als mensen niet precies dezelfde 
overtuiging hebben als wij, dan zeggen we dat we 

de relatie met hen op en vinden we dat we geen 
gemeenschap met hen kunnen hebben.
Maar het evangelie bestaat niet uit een serie regels. Het 
is geen verklaring over God. Het is een relatie met God. 
En je relatie met God komt niet tot stand door te weten 
over God, maar door Hem zelf te kennen. Het Evangelie 
is bedoeld om ons in de juiste relatie te brengen met God. 
Als we alle feiten over het evangelie kennen, maar we 
hebben geen relatie met God, dan heeft het zijn doel niet 
bereikt. Iedere prediking van het evangelie die dat doel 
- relatie met God en met elkaar 
- niet bereikt, is een ramp. 
Relaties zijn van levensbelang. 
In Mattheüs 18:15-17 spreekt 
Jezus over het onderhouden van 
de juiste relaties.

Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem 
toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen; als hij naar u 
luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Maar als hij niet naar 
u luistert, neem er dan nog een of twee met u mee, opdat in de 
mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat. Als hij 
niet naar hen luistert, zeg het dan tegen de gemeente. En als 
hij ook niet naar de gemeente luistert, laat hij dan voor u als de 
heiden en de tollenaar zijn. 

Als het mogelijk is, regel dit soort situaties dan zonder 
tussenkomst van iemand anders. Maar als je het probleem 
niet alleen met hem kunt oplossen, neem dan twee of drie 
anderen mee als getuigen van wat er wordt gezegd. 
Er zijn dus drie stappen. Ten eerste ga je zelf naar je 
broeder toe. Eén op één. Als je het kunt regelen, dan 
hoef je niet verder te gaan. Ten tweede, als je het niet 
kunt regelen, dan neem je twee of drie betrouwbare 
getuigen mee, zodat vast ligt wat er is gezegd. Ten 
derde en laatste, als dat de zaak ook niet regelt, dan 
breng je het voor de hele gemeente. Wat de gemeente 
zegt, moet dan gedaan worden. Als hij niet wil luisteren 
naar de gemeente, behandel hem dan niet langer als 
een medegelovige. Hij heeft het recht verloren om een 
gelovige genoemd te worden. 
Dat geeft de gemeente dus een heel belangrijke rol, of 
niet? Ik vraag me geregeld af of sommige kerken wel in 
de conditie zijn om het recht te hebben dit te doen. 

De kracht van eenstemmig verlangen
Jezus gaat verder in vers 19:

Verder zeg ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan 
ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van 
Mijn Vader, Die in de hemelen is. 

Het woord ‘eenstemmig’ is afkomstig uit de muziek. 
Het is het Griekse woord waarvan ons woord symfonie 
afkomstig is. Dit spreekt over harmonie, niet slechts een 
intellectuele overeenkomst, maar het in de geest één zijn 

met anderen. Jezus zegt iets wonderbaarlijks: ‘Als twee 
van jullie op aarde in harmonie kunnen komen betreffende 
iets wat zij vragen, dan zal het voor hen gedaan worden.’ 
Dat is een wonderbaarlijke uitspraak, vind je niet? De 
plaats waar mensen in geestelijke harmonie zijn met 
elkaar, waar ze één zijn van geest en verlangen, dat is de 
plaats waar Gods kracht kan stromen. 
Wie zijn de eerste en meest logische personen om met 
elkaar in harmonie te zijn? Man en vrouw. Ik dank God 
dat ik zowel met zowel mijn eerste als mijn tweede 

vrouw zo’n relatie mocht 
hebben. Als we bidden, dan 
bidden we in harmonie. God 
sprak kortgeleden tot ons en zei: 
‘Als jullie de harmonie tussen 
jullie kunnen bewaren, dan 
is er geen bolwerk van satan 

die jullie kan weerstaan.’ Dus ieder die dit hoort en die 
getrouwd is wil ik op het hart drukken: zorg dat je in 
harmonie bent met je echtgenoot. Jezus zegt in vers 20: 

Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, 
daar ben Ik in hun midden. 

Dit is de basis van de Kerk: twee of drie die 
bijeengekomen zijn in de naam van Jezus. Andere 
vertalingen zeggen overigens is ‘tot Mijn Naam…’, niet 
in. Met andere woorden, de ontmoetingsplek is de naam 
van Jezus, waar mensen naartoe gekomen zijn. De naam 
van Jezus representeert Jezus. We komen niet samen 
rondom een leerstelling. We komen niet samen rondom 
een ervaring. We komen samen rondom een Persoon. 
Twee of drie komen bijeen tot de naam van Jezus. Dat is 
de basis van de Kerk. We gaan terug naar vers 18:

Voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u op de aarde bindt, zal in de 
hemel gebonden zijn; en alles wat u op de aarde ontbindt, zal in 
de hemel ontbonden zijn. 

Dit is zo’n enorme autoriteit, dat velen het bijna niet 
kunnen geloven. Hier staat: Wat wij ook maar gebonden 
hebben op aarde, zal reeds gebonden zijn in de hemel. 
Als je het bindt op aarde, dan is het al gebonden in de 
hemel. En wanneer je het vrijzet op aarde, dan is het al 
vrij gezet in de hemel. In zekere zin is de autoriteit van 
de hemel aan ons als gelovigen toevertrouwd. 
Maar, wij zijn het, die het moeten doen! Ik heb geregeld 
christenen horen bidden: “Heer, bind dit of bind dat…” 
Dat is niet wat de Bijbel zegt. God zegt: “Jij bindt het in 
mijn Naam.” We moeten het geloof en de moed hebben 
om dat te doen. En dan, als wij het gebonden hebben op 
aarde, dan is het al gebonden in de hemel. 

God, onze Vader
Ten slotte wil ik graag een getuigenis geven uit mijn 
persoonlijke ervaring. Mijn vrouw en ik waren zoals 

Het gaat in de eerste 
plaats om zuivere, 

juiste relaties, niet om 
de juiste leerstellingen 



5. Hij die zijn vrienden niet kwaad doet (vers 3). 
6. Hij die geen smaad jegens zijn naaste op de 

lippen neemt (vers 3). Met andere woorden, als 
jij hem iets slechts over zijn vriend probeert te 
vertellen, zal hij niet open voor je zijn en niet naar je 
luisteren. Wat je zegt zal hij niet aannemen. Hij zal 
niet rondgaan om anderen te vertellen: "Weet je wat 
ik gehoord heb over die-en-die?" Dit is één van de 
belangrijkste punten van christelijke ethiek. 

7. In zijn ogen is de verwerpelijke veracht (vers 4. 
NBG). Dit is heel interessant – hij buigt niet neer voor 
de goddelozen. Ook al is iemand heel belangrijk in 
de politiek of zelfs in de kerk, als hij goddeloos is en 
verwerpelijk is, dan zal hij deze persoon verachten 
en niet eren. 

8. Hij eert degenen die de HEERE vrezen (vers 4). 
Hij toont respect naar al Gods kinderen – zelfs hen 
die onbelangrijk lijken. Hij behandelt iedereen met 
respect. 

9. Hij heeft gezworen tot zijn schade, zijn 
eed verandert hij evenwel niet (vers 4). Als hij zich 
ergens aan toewijdt, dan blijft hij er ook bij, ook al 
blijkt het in zijn (eigen) nadeel te zijn. 

10. Zijn geld leent hij niet uit tegen rente (vers 5). Hij 
vraagt geen rente van iemand die geld van hem 
geleend heeft. Als een broeder in de Heer tegen mij 
zegt: ‘Ik heb geld nodig. Kun je me helpen?’, dan zou 
het voor mij erg verkeerd zijn om rente te vragen. 
Dan zou ik de problemen van een ander in mijn 
eigen voordeel laten werken. 

11. Een geschenk ten nadele van de onschuldige 
aanvaardt hij niet (vers 5). Je kunt hem niet omkopen 
om een onschuldig persoon iets aan te doen.

Aan het eind van de lijst staat deze belofte: ‘Wie deze 
dingen doet, zal niet wankelen, voor eeuwig’ (vers 5). Zo 
iemand is onwankelbaar. Als alle oudsten in de kerk zo 
waren, dan zouden er geen problemen zijn in de kerk. 
En ik ga ervan uit dat oudsten in principe ook leven naar 
dit beeld. Psalm 15 is wat mij betreft de basis van alle 
christelijke ethiek. Meer is eigenlijk niet nodig. 

Trots of Nederigheid
Terugkomend op het Nieuwe testament, lezen we in 
Kolossenzen: 

Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen 
in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons 
leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in 
heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, 
onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die 
afgoderij is. (Kolossenzen 3:3-5) 

Hoe en waar zijn we gestorven? Het antwoord op die 
vraag is: aan het kruis. 
Christus is ons leven. Het is belangrijk om dat te weten – 
want het is een leven dat niet vernietigd kan worden. Het 

kan niet worden uitgedoofd. Het is onverslaanbaar en 
het zal altijd blijven bestaan. Maar in vers 5 zien we een 
‘dan’ (of in andere vertalingen ‘daarom’). Ik zeg altijd: 
Als je in de Bijbel het woordje ‘daarom’ ziet, zoek dan 
altijd uit ‘waarom’... 
Je bent dood, maar Paulus zegt: Dood dan (of: ‘daarom’) 
uw leden die op de aarde zijn. Het doden van je leden hier 
op aarde is een actieve daad; je moet ze zelf voor dood 
houden. Dat is geen eenmalige ervaring of iets wat als 
door een wonder al is gebeurd, maar een leven van 
doorgaande discipline. We gaan verder met Filippenzen:

Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost 
is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de Geest, als 
er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan 
mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde 
liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets 
uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een 
de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat eenieder niet 
alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder 
ook oog hebben voor wat van anderen is. (Filippenzen 2:1-4)

Hier beschrijft Paulus de houding die nodig is als we 
eenheid willen bewaren in het Lichaam van Christus. 
Hij gebruikt veel verschillende woorden, maar in mijn 
ogen is er één woord dat het allemaal omvat: nederigheid. 
Nederigheid is de sleutel naar eenheid. 

Spreuken 13:10, de eerste helft van het vers, zegt: 
Overmoed geeft alleen maar ruzie. Wat is de oorzaak van 
ruzie? Overmoed, oftewel trots. Dus de oplossing is 
juist het tegenovergestelde: nederigheid! De Bijbel zegt 
nergens dat God ons nederig zal maken. De Bijbel leert 
ons juist dat we onszelf moeten vernederen. Dit is iets 
wat we altijd zelf moeten doen – een ander kan dat niet 
voor je doen. We keren terug naar Filippenzen 2:3: Doe 
niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid 
de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Naar 
mijn mening is één van de grootste probleem in de Kerk 
vandaag zelfgerichte ambitie. Persoonlijk ambitie is ten 
diepste gericht op: ik moet succes hebben; ik moet slagen. 
Eigenbelang is gericht op succes voor mijzelf; ik zal een 
grote kerk bouwen; ik zal een grote conferentie houden. 
Het gaat allemaal om ‘mij’. De hedendaagse Kerk zit in 
sommige gebieden vol van persoonlijke ambitie. 

Relaties zijn van levensbelang
Laten we het nu eens hebben over persoonlijke relaties 
binnen het Lichaam van Christus. Het christendom is 
in de eerste plaats een godsdienst van juiste relaties, 
niet van de juiste leerstellingen. Je kunt de juiste 
leerstellingen hebben, maar toch verkeerde relaties. 
Wij christenen besteden soms veel te veel tijd aan 
leerstellingen. We zijn heel precies over bepaalde 
leerstellingen. Als mensen niet precies dezelfde 
overtuiging hebben als wij, dan zeggen we dat we 

de relatie met hen op en vinden we dat we geen 
gemeenschap met hen kunnen hebben.
Maar het evangelie bestaat niet uit een serie regels. Het 
is geen verklaring over God. Het is een relatie met God. 
En je relatie met God komt niet tot stand door te weten 
over God, maar door Hem zelf te kennen. Het Evangelie 
is bedoeld om ons in de juiste relatie te brengen met God. 
Als we alle feiten over het evangelie kennen, maar we 
hebben geen relatie met God, dan heeft het zijn doel niet 
bereikt. Iedere prediking van het evangelie die dat doel 
- relatie met God en met elkaar 
- niet bereikt, is een ramp. 
Relaties zijn van levensbelang. 
In Mattheüs 18:15-17 spreekt 
Jezus over het onderhouden van 
de juiste relaties.

Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem 
toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen; als hij naar u 
luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Maar als hij niet naar 
u luistert, neem er dan nog een of twee met u mee, opdat in de 
mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat. Als hij 
niet naar hen luistert, zeg het dan tegen de gemeente. En als 
hij ook niet naar de gemeente luistert, laat hij dan voor u als de 
heiden en de tollenaar zijn. 

Als het mogelijk is, regel dit soort situaties dan zonder 
tussenkomst van iemand anders. Maar als je het probleem 
niet alleen met hem kunt oplossen, neem dan twee of drie 
anderen mee als getuigen van wat er wordt gezegd. 
Er zijn dus drie stappen. Ten eerste ga je zelf naar je 
broeder toe. Eén op één. Als je het kunt regelen, dan 
hoef je niet verder te gaan. Ten tweede, als je het niet 
kunt regelen, dan neem je twee of drie betrouwbare 
getuigen mee, zodat vast ligt wat er is gezegd. Ten 
derde en laatste, als dat de zaak ook niet regelt, dan 
breng je het voor de hele gemeente. Wat de gemeente 
zegt, moet dan gedaan worden. Als hij niet wil luisteren 
naar de gemeente, behandel hem dan niet langer als 
een medegelovige. Hij heeft het recht verloren om een 
gelovige genoemd te worden. 
Dat geeft de gemeente dus een heel belangrijke rol, of 
niet? Ik vraag me geregeld af of sommige kerken wel in 
de conditie zijn om het recht te hebben dit te doen. 

De kracht van eenstemmig verlangen
Jezus gaat verder in vers 19:

Verder zeg ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan 
ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van 
Mijn Vader, Die in de hemelen is. 

Het woord ‘eenstemmig’ is afkomstig uit de muziek. 
Het is het Griekse woord waarvan ons woord symfonie 
afkomstig is. Dit spreekt over harmonie, niet slechts een 
intellectuele overeenkomst, maar het in de geest één zijn 

met anderen. Jezus zegt iets wonderbaarlijks: ‘Als twee 
van jullie op aarde in harmonie kunnen komen betreffende 
iets wat zij vragen, dan zal het voor hen gedaan worden.’ 
Dat is een wonderbaarlijke uitspraak, vind je niet? De 
plaats waar mensen in geestelijke harmonie zijn met 
elkaar, waar ze één zijn van geest en verlangen, dat is de 
plaats waar Gods kracht kan stromen. 
Wie zijn de eerste en meest logische personen om met 
elkaar in harmonie te zijn? Man en vrouw. Ik dank God 
dat ik zowel met zowel mijn eerste als mijn tweede 

vrouw zo’n relatie mocht 
hebben. Als we bidden, dan 
bidden we in harmonie. God 
sprak kortgeleden tot ons en zei: 
‘Als jullie de harmonie tussen 
jullie kunnen bewaren, dan 
is er geen bolwerk van satan 

die jullie kan weerstaan.’ Dus ieder die dit hoort en die 
getrouwd is wil ik op het hart drukken: zorg dat je in 
harmonie bent met je echtgenoot. Jezus zegt in vers 20: 

Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, 
daar ben Ik in hun midden. 

Dit is de basis van de Kerk: twee of drie die 
bijeengekomen zijn in de naam van Jezus. Andere 
vertalingen zeggen overigens is ‘tot Mijn Naam…’, niet 
in. Met andere woorden, de ontmoetingsplek is de naam 
van Jezus, waar mensen naartoe gekomen zijn. De naam 
van Jezus representeert Jezus. We komen niet samen 
rondom een leerstelling. We komen niet samen rondom 
een ervaring. We komen samen rondom een Persoon. 
Twee of drie komen bijeen tot de naam van Jezus. Dat is 
de basis van de Kerk. We gaan terug naar vers 18:

Voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u op de aarde bindt, zal in de 
hemel gebonden zijn; en alles wat u op de aarde ontbindt, zal in 
de hemel ontbonden zijn. 

Dit is zo’n enorme autoriteit, dat velen het bijna niet 
kunnen geloven. Hier staat: Wat wij ook maar gebonden 
hebben op aarde, zal reeds gebonden zijn in de hemel. 
Als je het bindt op aarde, dan is het al gebonden in de 
hemel. En wanneer je het vrijzet op aarde, dan is het al 
vrij gezet in de hemel. In zekere zin is de autoriteit van 
de hemel aan ons als gelovigen toevertrouwd. 
Maar, wij zijn het, die het moeten doen! Ik heb geregeld 
christenen horen bidden: “Heer, bind dit of bind dat…” 
Dat is niet wat de Bijbel zegt. God zegt: “Jij bindt het in 
mijn Naam.” We moeten het geloof en de moed hebben 
om dat te doen. En dan, als wij het gebonden hebben op 
aarde, dan is het al gebonden in de hemel. 

God, onze Vader
Ten slotte wil ik graag een getuigenis geven uit mijn 
persoonlijke ervaring. Mijn vrouw en ik waren zoals 

Het gaat in de eerste 
plaats om zuivere, 

juiste relaties, niet om 
de juiste leerstellingen 



gewoonlijk aan het bidden, ’s morgens rechtop zittend 
in bed. Ik voelde dat mijn lichaam door een kracht werd 
aangeraakt. Het was alsof het vanaf mijn voeten omhoog 
trok naar mijn benen en naar mijn hele lichaam. Mijn hele 
lichaam bewoog door deze kracht. Ruth vertelde me later 
dat mijn gezicht helderrood werd. 
Het was niet iets waar we op dat moment aan dachten of 
waar we voor baden. Het kwam volkomen spontaan van 
God. Ik had de indruk dat er een arm werd uitgestrekt 
naar mijn hoofd, die probeerde om een zwart kalotje op 
mijn hoofd te zetten. Ik had de indruk dat het te maken 
had met het feit dat ik geboren was in India. Dit is slechts 
mijn indruk, maar het was alsof één van de goden van 
India probeerde om de controle over mij over te nemen. 
Deze hand werd echter verwijderd, en ik werd bevrijd van 
wat het dan ook geweest was. Vanaf dat moment had ik 
een openbaring van God als mijn Vader. 
Vele jaren heb ik geloofd in God als mijn Vader en ik heb 
zelfs een serie predikingen gedaan over God kennen als 
Vader. En vanuit de leerstellingen gezien was het prima, 
solide onderwijs. Maar wat hier gebeurde, was iets heel 
anders. Vanaf dit moment ontving ik een persoonlijke 
relatie met God als mijn Vader. 
Mijn eigen, natuurlijke vader was offi cier in het leger. Hij 
was een goede man, en hij zorgde goed voor mijn moeder 
en mij, maar hij had geen idee wat het was om een vader 
te zijn. Ik groeide op zonder ooit te weten wat het is om 
een vader te hebben. Maar plotseling, onverwacht, kreeg 
ik deze openbaring van God als mijn Vader en het hebben 
van een persoonlijke relatie met Hem. Dit bracht echt een 
grote verandering in mij teweeg. Ik voelde een nieuwe 
zekerheid en veiligheid. Mijn doel in het leven was vanaf 

dit moment om mijn Vader te behagen. 
En mijn zekerheid was dat mijn 
Vader van me houdt.
Ik geloof dat dit is wat het christelijk 

geloof zou moeten zijn. 

Dat mensen thuiskomen bij God de Vader, wetend dat 
Jezus de weg daarvoor heeft vrijgemaakt. Weet je, dit 
besef gaf me zo’n zekerheid. Ik hoefde mezelf niet meer te 
bewijzen. Ik hoefde niet meer succesvol te zijn. Ik hoefde 
alleen maar mijn Vader te behagen. En ik hoefde me geen 
zorgen meer te maken waar het geld vandaan zou komen 
of over andere materiële noden. Ik wist gewoon dat God 
mijn vader is en voor me zorgt. Ook begreep ik dat dit 
precies is hoe Jezus leefde op aarde. 
Hij zei: “Ik doe altijd wat Hem welgevallig is.” (zie 
Johannes 8:29) Zijn drijfveer was niet het hebben van 
succes. Als hij succesvol was, dan werd Hij daarvan niet 
opgeblazen. En wanneer Hij in de steek werd gelaten 
door mensen, dan werd Hij daarvan niet terneergeslagen, 
want zijn vrede was daar niet van afhankelijk. Die was 
afhankelijk van het behagen van zijn Vader. 
Door de jaren heen heb ik vele christelijke werkers 
ontmoet die zich onzeker voelden, omdat hun zekerheid 
afhankelijk was van succes. Als ze een grote kerk of een 
succesvol werk hebben opgebouwd, dan voelen ze zich 
zeker. Maar als de kerk of het werk dan door een crisis 
heen gaat en ze blijven alleen achter, of met een handjevol 
mensen, dan is hun zekerheid verdwenen. Ik heb een 
heel andere kijk op het leven. Voor mij is succes het 
behagen van mijn Vader. En zekerheid is het weten dat ik 
geliefd ben door mijn Vader. Ik geloof dat dit is wat het 
Evangelie zou moeten voortbrengen. Ik geloof dat God 
wil dat we op die manier leven. Ik geloof dat dit ook een 
heel belangrijke, zelfs beslissende factor is in christelijke 
relaties. Als onze relatie met de Vader goed is, dan zullen 
alle andere relaties op hun plek komen.                            <<

Ons karakter vanuit Psalm 15 
In de vorige onderwijsbrief zagen we dat christelijk 
karakter alleen tot stand komt door het kruis. We 
leerden over het belang van eenheid onder geestelijke 
leiders (met name onder oudsten van verschillende 
gemeenten in dezelfde stad…). Verder riep Derek 
Prince op tot ‘actieve, werkende genade’, waarin 
we ons oude ik kruisigen en onze nieuwe natuur 
in Christus laten opstaan. (bestaande twee zinnen 
vervangen:)  In dit tweede deel kijken we op basis 
van Psalm 15 naar het karakter dat Gods vaderschap 
in ons wil bewerken.

HEER, wie mag gast zijn in uw tent,
wie mag wonen op uw heilige berg?
(Psalmen 15:1)

De rest van de psalm geeft antwoord op deze 
vragen. De psalmist noemt elf kenmerken van de 
mensen die zullen wonen op Gods heilige berg. 
Als we daar gaan verblijven, dan hebben we die 
karaktereigenschappen nodig. Onthoud dat ze 
zijn voortgebracht door genade, maar wel een 
genade die werkzaam is. 

Volgens mij vormen deze punten de kern van 
alle christelijke ethiek. Als we deze elf punten in 
praktijk brengen, dan zullen we geen ethische crises 
meer tegenkomen in de Kerk.

1. Hij die oprecht wandelt (vers 2). 
2. Hij die gerechtigheid beoefent (vers 2). Hij 

verkondigt het niet alleen maar; hij doet het ook. 
3. Hij die met zijn hart de waarheid spreekt (vers 

2). Wat uit zijn mond komt is identiek met wat er 
in zijn hart is. Hij zegt niet het ene met zijn mond, 
terwijl in zijn hart iets anders leeft.  

4. Hij die met zijn tong geen kwaad doet (vers 3). 
Hij spreekt niet over andere mensen achter hun rug 
om. Iemand zei dat veel christelijke leiders gewond 
zijn in hun rug. Het zijn andere christenen geweest 
die hen verwond hebben met negatief spreken. 

. . . B R E N G T  H E T  W O O R D  T O T  L E V E N !

O N D E R W I J S B R I E F

D E R E K  P R I N C E  M I N I S T R I E S  N E D E R L A N D

D e tijdloze, indringende boodschap van deze Onderwijsbrief komt 
van een leidersbijeenkomst waar Derek Prince destijds sprak in Cuba. 

Vanwege de strenge regels in het communistische Cuba mocht Derek 
alleen maar spreken tot kleine groepen in huiskamers – vandaar dat alleen leiders en 
voorgangers waren uitgenodigd. Het onderwijs dat hij daar gaf, is echter niet alleen 
van toepassing voor leiders, maar voor alle gelovigen in de volle breedte van de Kerk. 

De ethiek van christelijk leiderschap (deel 2)
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Gods vaderschap
vormt ons karakter 

CD/DVD ‘KARAKTER’ – Hoe God ons 
karakter vormt… Een tip om te kijken 
met de huiskring, als starter voor 
gespreksavonden! 
€10,- 

GODS WIL, MIJN LEVENSDOEL
Compact boekje over toewijding. 
Derek Prince daagt je uit om met 
Jezus te zeggen: ‘Mijn voedsel is 
de wil van de Vader te doen’.
€ 7,-
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