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Onder “podium”, in de ruime zin van het 
woord, wordt verstaan: 

De plaats, de functie, in de Gemeente van de levende God, 
waartoe de Heilige Geest ons heeft geroepen en tot de be-
diening waarvan Hij ons bekleedt met macht en kracht om 
naar die roeping de Gemeente te dienen. 

 
Hoofdstuk 2 

Gods arbeider en de Gemeente 

Een Gemeente in deze Nieuwtestamentische peri-
ode (van in totaal zo’n 2000 jaar), waarin de Geest 
van God Zijn weg niet kan hebben, is geen Ge-
meente in de Schriftuurlijke zin en derhalve GEEN 
Gemeente van God! Een Gemeente van God is dus 
een hechte gemeenschap van gelovigen waarin de 
Geest van God de leiding heeft, en Hij dus de over-
ste Leidsman en de Voleinder van het geloof is. 
Vanzelfsprekend werkt de Heilige Geest deze lei-
ding uit door middel van mensen in wie Hij woont, 
door wie Hij dus werkt; waarom dezen ook “mede-
arbeiders van God” worden genoemd. 
Velen willen wel graag een Gemeente bedienen, 
maar dan één, die al gevormd is. Dit lijkt hun ge-
makkelijker; toch is dat niet zo! Bovendien is er 
niets zo wondervol, althans indien u hiertoe geroe-
pen bent, dan om eerst nog onbekeerde zielen te 
zoeken en die – door Gods genade – te brengen in 
Zijn Koninkrijk; om met die zielen straks samen een 
Gemeente van de grond af aan op te bouwen. Is 
die Gemeente – door de leiding en kracht van de 
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Geest – gevormd, dan is u roeping bevestigd èn 
kent u uw “schapen” door en door. 
Velen kennen een verlangen om iets voor de Here 
te doen; maar zo’n verlangen hoeft nog geen roe-
ping van God te zijn. Toen God Saulus van Tarsen 
riep, was hij een vervolger van de Gemeente en 
had zelf allerminst iets, wat op een Gemeente van 
God leek. Maar toen Saulus een Paulus wilde wor-
den en aan God de beslissing wilde overlaten, werd 
hij de “apostel der heidenen” bij uitnemendheid. 
Glorie voor God! Hij reisde de streken en steden af 
en bouwde Gemeenten op! Halleluja! 
 

De arbeider van God moet Hem dienen 
zonder aanzien des persoons 

• “Mijn broeders, heb het geloof van onze Here Je-
zus Christus, de Here der heerlijkheid, zonder 
aanzien des persoons. Want als in uw samen-
komst een man zou binnenkomen met een gou-
den ring aan zijn vinger, in sierlijke kleding, en er 
kwam ook een arme man in haveloze kleding, en 
u zou hoog opzien tegen hem die de sierlijke kle-
ding draagt en tegen hem zeggen: Gaat u hier zit-
ten op een mooie plaats, en u zou tegen de arme 
zeggen: Gaat u daar maar staan, of: Ga hier zit-
ten bij mijn voetbank, hebt u dan niet onder elkaar 
een onderscheid gemaakt en bent u zo geen 
rechters geworden met verkeerde overwegin-
gen?” (Jak. 2:1-4) 

Als u bij uzelf denkt: “Deze christen betaalt goed 
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zijn tienden 1, daarom zal ik bij hem maar wat door 
de vingers zien; maar die andere christen betaalt 
zijn tienden niet, die zal ik flink op zijn plaats zet-
ten!” dan dient u met “aanzien des persoons”! Of 
als u het niet zo nauw neemt met Gods Woord, 
wanneer het een familielid betreft, dan meet u met 
twee maten! Zo kan men (ook) niet ten volle verze-
kerd zijn van uw dienst (ten aanzien van de Ge-
meente)! 
Ongeacht voor wie maar ook – hetzij voor een ko-
ning of keizer, hetzij voor een bedelaar – hanteer 
dit Woord goed, snijdt het Woord recht! Dit geldt 
zowel voor apostelen alsook voor gewone discipe-
len van de Here. 
 

Een arbeider van God moet zijn 
eigen huis goed kunnen regeren 

Als u als arbeider (in Gods Gemeente) uw eigen 
huis niet kan regeren, hoe wilt u Gods Huis, de Ge-
meente, regeren? Weet u, dat Amerikaanse bur-
gers geen gescheiden president willen hebben, 
wat hij ook is en hoe rijk hij ook is? Want wat zeg-
gen de Amerikaanse burgers? Hetzelfde wat Gods 
Woord zegt: “Als hij zijn eigen huishouding niet kan 
regeren, hoe wil hij de staathuishoudkunde van de 
Verenigde Staten aankunnen”…? Zo kunnen wij 
ook geen goede voorganger of evangelist zijn als 

 
1 Waar – Bijbels gezien èn bestemd voor “het werk des He-
ren” – ook echt 10% van al uw inkomsten mee wordt be-
doeld. Zie o.a. Mal. 3:8-10, Matth. 23:23 en Luk. 11:42. (noot AK) 
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wij ons eigen huis niet (goed) kunnen regeren. Er 
zijn heel wat evangelisten, die hun eigen huis niet 
kunnen regeren: zij worden geregeerd door hun 
vrouw! Zo worden dit type arbeiders ook vaak ge-
regeerd door de Gemeenteleden! 
 

Een arbeider moet getrouwheid kennen 
in zijn bediening, ondanks strijd 

Wat een arbeider in zijn bediening moet kennen is: 
GETROUWHEID. Getrouwheid is een van God 
ontvangen talent. Woeker daarmee, al is het gekre-
gen talent nog zo eenvoudig. U kunt, door uw ge-
trouwheid als ouderling of diaken, misschien een 
wankelmoedige voorganger in de kritieke ogenblik-
ken van zijn leven tot goede steun en hulp zijn; juist 
genoeg om hem door die ogenblikken heen te hel-
pen. 
Geestelijke gaven en talenten komen pas dan tot 
hun recht, als wij God willen dienen, zoals Hij het 
wil. Dit geldt voor het gebruik van alle gaven en 
talenten. Doen wij dit niet dan zijn de beste geeste-
lijke gaven NUTTELOOS! Dit geld evenzeer voor 
een talent als getrouwheid! Een groot loon wacht 
die dienstknecht, die zijn Heer getrouw heeft ge-
diend. 

• “Goed gedaan, goede en trouwe slaaf 2 (SV: dienst-

 
2 Het woord “slaaf” heeft bij ons een nare klank, maar m.i. is 
het een goede vertaling, omdat Hij waarlijk onze “Heer en 
Meester” is want… “Hij heeft ons gekocht en betaald” met 
Zijn eigen Bloed! (noot AK) 
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knecht), over weinig bent u trouw geweest, over 
veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van 
uw heer.” (Matth. 25:23) 

• “Goed gedaan, goede slaaf (SV: dienstknecht), om-
dat u in het minste trouw bent geweest, wees 
daarom machthebber over tien steden.” (Luk. 
19:17) 

God stelt véél meer prijs op een arbeider die de 
hem toevertrouwde schapen, zonder veel ge-
schreeuw, trouw hoedt, ook al komt er een “wolf” 
opdagen, dan op iemand, die van nature welspre-
kend is en andere wonderbare gaven bezit, maar 
vlucht als hij merkt, dat er strijd op komst is; ie-
mand, die altijd uitvluchtjes weet te vinden om de 
strijd te ontlopen; die niet aanwezig is, als er herrie 
of ruzie in de Gemeente is, omdat hij er al eerder 
lucht van kreeg… 
Laten wij de les die Jakob, de “hiellichter”, ons heeft 
gegeven in gedachten houden. Toen strijd hem 
wachtte – omdat hij zijn broer Ezau moest ontmoe-
ten, die tegen hem verbitterd was vanwege zijn 
(leugenachtige) handelingen (zie Genesis vanaf hoofd-
stuk 27) – toen had hij willen worstelen met die Man 
bij de beek, de Jabok (zie Gen. 32:24-30). En die Man 
was God! Jakob worstelde dus met God! Maar Ja-
kob liet Hem niet gaan voordat Hij hem zegende en 
zijn naam veranderde van Jakob in Israël, van “hiel-
lichter” in “strijder van God”! Jakob zond vijf kud-
den naar zijn broer Ezau (vijf is het getal van “ver-
zoening”); ook boog Jakob zich zeven keer voor 
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Ezau, wat getuigt van Goddelijke ootmoed (= het 
zich vrijwillig en nederig aan iemand onderwerpen), 
halleluja! Daardoor kon Ezau zijn broer Jakob 
daadwerkelijk en niet anders dan in verzoening 
ontmoeten! 
Als u niet kan of durft te strijden als een arbeider 
van God, kan God u nooit – als Zijn medearbeider 
– in Zijn Gemeente plaatsen; Hij heeft aan zo’n ar-
beider niets! Ons is nooit beloofd dat onze weg 
naar de hemel “over rozen” gaat, integendeel, de 
weg naar de hemel gaat “langs vele verdrukkin-
gen”… Maar laten wij hierbij niet vergeten dat Hij 
beloofd heeft: “Ik ben met u, alle dagen, tot aan de 
voleinding der wereld!” (Matth. 28:20). Prijs God! 
Houdt dus vast en blijft staan, dáár, waar u door de 
Here bent geplaatst. Nogmaals: als u, als gevolg 
van ’s Heren roeping, uw schouders hebt gezet on-
der een bepaald werk van Christus, als u in een ze-
kere bediening van Hem staat, BLIJF dan staan, 
HOUD vast wat u hebt! Ook in dit geval geldt het 
Woord van de Here: “Houd vast wat u hebt, opdat 
niemand uw kroon zal wegnemen!” (Openb. 3:11b). 
Van Demas lezen wij dat hij op een gegeven ogen-
blik de apostel Paulus afviel, maar er waren – dank 
zij Gods voorzienigheid – anderen, die zijn plaats 
konden innemen. Glorie voor God! Laten wij Bij-
belse voorbeelden als deze goed voor ogen hou-
den. 
Laten wij, aangaande deze dingen, ons liever spie-
gelen aan het Woord, zoals geschreven in 2 Timo-
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theüs 4 vers 1-5: 

• “Ik dring er dan op aan, voor God en de Here Je-
zus Christus, Die levenden en doden zal oordelen 
bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk: predik 
het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongele-
gen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met 
alle geduld en onderwijs. Want er zal een tijd 
komen dat zij het gezonde (Bijbelse) onderwijs niet 
zullen verdragen, maar zij zoeken wat hun gehoor 
streelt, en zullen voor zichzelf leraars bijeenrapen 
naar hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor 
van de waarheid afwenden en zich keren tot fa-
bels. Maar u, wees nuchter (SV: wakker) in alles. Lijd 
verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. 
Vervul uw dienstwerk (t.a.v. de Gemeente van God) 
ten volle.” 

Het is een Woord vol van vermaningen en raadge-
vingen van Paulus aan de jonge Timotheüs, die hij, 
dank zij de genade van de Here, mocht stellen on-
der zijn leiding. Timotheüs werd door de Here ge-
roepen om een evangelist te zijn van de Gemeente 
van God. 
U zult, als u het Woord van God predikt, altijd men-
sen vinden die niet willen dat u hun leert hoe het 
hoort; die niet willen dat u hun vermaant. Zij willen 
slechts “de Blijde Boodschap” horen! Dit is in tegen-
spraak met de opdracht aan elke evangelist, een 
Bijbelse opdracht waarover wij (hierboven) in 2 Ti-
motheüs 4 vers 1-5 hebben gelezen. En… er staat 
niet voor niets in 2 Timotheüs 3 vers 16 ook nog het 
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volgende te lezen: 

• “De hele Schrift is door God ingegeven, en is nut-
tig om te ONDERWIJZEN,...” 

Als u werkelijk het Woord van God predikt, ON-
DERWIJST u! Dit is wat een brenger van het Woord 
nummer één moet doen; natuurlijk niet in eigen 
kracht, en ook niet door geweld (of dwang), maar 
door de Geest van God. Dus: predik het Woord 
van God! En dit Woord is niet alleen “nuttig om te 
onderwijzen”, maar ook om: 

• “te weerleggen (aan hen bij wie Gods Woord weerstand 
oproept), te verbeteren (aan hen die Gods Woord onjuist 
uitleggen) en op te voeden (hen die zijn afgedwaald en 
dan nog dikwijls denken, dat zij het beter weten)”. 

Ook heeft Paulus in 2 Timotheüs 4 vers 2 (zie hier-
boven) onder andere geschreven: 

• “…bestraf (degenen die zondigen, die door hun handel, 
wandel en/of woord “willens en wetens” in verzet tegen Gods 
Woord komen), vermaan, en dat met alle geduld 
(degenen die nalaten te doen wat men moet doen)”. 

Daarom heeft een arbeider in de dienst des Heren 
kennis nodig aangaande het Woord van God; an-
ders kan hij dit Woord niet “recht snijden” (= bren-
gen en uitleggen zoals God het wil en bedoeld 
heeft)! 
Het Woord van God is geen speelgoed! Hoeveel 
gelovigen spelen in deze laatste dagen niet met dit 
Woord! Zij hanteren het zoals zij het willen, zoals 
het in hun kraam te pas komt! Zulke gelovigen dur-
ven niet met een “open Bijbel” de wil van God onder 
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de loep te nemen, bang als zij zijn voor de uitspra-
ken van Gods Woord. Eén ding is waar: dit Woord 
scheidt ons van de zonde. Maar het omgekeerde 
is evenzeer waar: de zonde scheidt ons van 
Gods Woord, de zonde maakt dat u dit Woord niet 
(waarlijk) liefhebt. Als u werkelijk God wil dienen, 
ondanks strijd, dan grijpt u naar dit Woord! 
 

Een arbeider moet in alles waken en bidden 
Timotheüs moest, en elke arbeider van de Here 
moet, wakker zijn en niet in een geestelijke slaap 
verkeren. Men is als christen wakker als de Here – 
door Zijn Woord en Heilige Geest – heerschappij 
over ons heeft, wanneer wij te allen tijde, en in alle 
gevallen, door Hem als Zijn instrument gebruikt 
kunnen worden. Ongeveer in dezelfde geest als 
Paulus hier aan zijn geestelijke zoon Timotheüs 
heeft geschreven, heeft onze Here Jezus Christus 
gesproken in Mattheüs 26 vers 41: 

• “Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de 
geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.” 

De arbeider van God moet waken en bidden om-
wille van de zwakheid van het vlees! Paulus gaf Ti-
motheüs de raad om “in alles” (geestelijk) wakker 
te zijn. Een arbeider van God moet niet alleen wak-
ker zijn met betrekking tot dingen, waar hij belang 
in stelt, maar in alles, wat de Gemeente aangaat! 
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Een arbeider moet in de Gemeente 
voorzichtig handelen en spreken 

Wees niet te haastig in uw arbeid voor God; loop 
niet te hard van stapel; wees VOORZICHTIG! Wij 
kunnen veel “arbeid voor Christus” doen en Hem 
toch IN ONS LEVEN MISSEN! Deze dingen, vrien-
den, worden in uw leven als arbeider van Jezus 
Christus betaald met tranen! 
Wees ook voorzichtig met uw woorden en uw toe-
zeggingen; de draagkracht van uw woorden wordt 
dikwijls door uzelf onderschat en dit wil de Here 
niet… Hij staat ons in het Werk ter zijde, Hij helpt 
ons, indien wij willen handelen en spreken, zoals 
Hij zou willen doen en zeggen onder de gegeven 
omstandigheden. Glorie voor Jezus! 
 

Standhouden ondanks rebellie 
In eerder vermeld Schriftgedeelte, 2 Timotheüs 4 
vers 1-5, wees Paulus de jonge Timotheüs ook op 
de rebellie die er vanuit de Gemeente kon komen; 
iets wat elke arbeider van de Here kan verwachten, 
vooral in deze eindtijd. Al in 2 Timotheüs 3 vers 1-
9 schreef Paulus hierover: 

• “En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden 
zullen aanbreken. Want de mensen zullen lief-
hebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootspre-
kers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders onge-
hoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuur-
lijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onma-
tig, verwilderd, zonder liefde voor het goede, ver-
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raders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers 
van zingenot (SV: van wellusten – de zgn. vleselijke be-
geerten) dan liefhebbers van God. Zij hebben een 
schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht 
daarvan verloochend. Keer u ook van hen af.” 
(vers 1-5) 

Hier waarschuwt de Heilige Geest – door Paulus 
heen – niet voor de ongelovigen en/of wereldsge-
zinde gelovigen (buiten de Gemeente), maar voor 
toestanden die zich in de eindtijd IN de Gemeente 
voordoen! Hier waarschuwt Hij ons voor de Ge-
meenteleden, en deze behoren vaak niet tot de 
minsten in de Gemeente! 
Ook de Here Jezus heeft gezegd: 

• “Zie, Ik zend u als schapen in het midden van de 
wolven; wees dus bedachtzaam als de slangen 
en oprecht als de duiven.” (Matth. 10:16) 

En die “wolven” kunnen in uw eigen huis zijn, in de 
Gemeente; ja, overal om u heen. Maar het Woord 
van de Here voegt er ook aan toe: 

• “Heb goede moed: Ik (= Jezus) heb de wereld over-
wonnen.” (Joh. 16:33c) 

• “En zie, Ik ben met u al de dagen, tot het einde 
(SV: de voleinding) van de wereld.” (Matth. 28:20) 

Laten wij daarom niet vrezen. Als onze motieven 
REIN zijn en wij enkel en alleen op het Woord van 
God, dat waarachtig is, staan dan zal Hij onze Rots 
zijn. Al wankelt u, maar de Rots onder u wankelt 
nooit. En u zult in de overwinning worden geleid, 
als u op die Rots blijft staan, zolang als u dat 
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Woord maar vasthoudt, en bewaart in uw hart. 

• “Elk wapentuig (SV: Alle instrument; namelijk de instru-
menten van satan, via mens en geest) dat tegen u wordt 
vervaardigd, zal NIETS uitrichten, en elke tong 
die in het gericht tegen u opstaat, zult u schuldig 
verklaren (SV: verdoemen – d.w.z. de satanische macht 
verdoemen, niet de mens die door satan gebruikt wordt). 
Dit is het erfelijk bezit van de dienaren van de 
HERE, en hun gerechtigheid is uit Mij, spreekt de 
HERE.” (Jes. 54:17) 

Deze belofte heeft God gegeven aan alle (waarach-
tige) dienstknechten van Hem; zij, die met zuivere 
motieven en met een eerlijk en waarachtig hart God 
dienen… Zoek, als arbeiders van de Here, niet 
uzelf te handhaven; de Here, de “Bewaarder van 
Israël” zal dat doen. Als de mensen u met stenen 
gooien, gooi niet terug; als zij u honen, smaden en 
bespotten omwille van Jezus’, de Here zal u behoe-
den en het voor u opnemen! 
 

Getrouwheid, ondanks martelaarschap 
Het hoeft ons niet vreemd aan te doen, als er op 
onze levensweg – onder Zijn toelating – vreemde 
en zeer pijnlijke, soms onverklaarbare dingen ge-
beuren. Wij mogen met Hem te rade gaan en Hij 
zal ons het “waarom” en “waartoe” (op Zijn tijd) 
openbaren. Met een rustig gemoed kon Paulus dan 
ook aan Timotheüs over zijn aanstaande marte-
laarschap schrijven: 

• “Ik immers word reeds als een plengoffer (of: drank-



 

 

14 

offer) uitgegoten (nl. als ‘een kostbare vloeistof’ uitgestort 
ter ere van Mijn God) en het tijdstip van mijn heen-
gaan is aanstaande.” (2 Tim. 4:6) 

Gods Geest had dit aan Paulus geopenbaard; 
spoedig zou hij bij zijn Zender zijn, Die hij in liefde 
en getrouwheid had gediend. Door Gods genade, 
die in hem had geheerst, kon hij verder nog getui-
gen: 

• “Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop 
beëindigd. Ik heb het geloof behouden. Verder is 
voor mij weggelegd de lauwerkrans van de recht-
vaardigheid, die de Here, de rechtvaardige Rech-
ter, aan mij op die dag geven zal. En niet alleen 
aan mij, maar ook aan allen die Zijn verschijning 
hebben liefgehad.” (2 Tim. 4:7-8) 

Hiermee gaf Paulus aan de jonge Timotheüs te 
kennen om, net als hij, bij de prediking van het 
Woord de strijd niet te ontvluchten, er niet voor te-
rug te deinzen. U hoeft de 2de Korinthebrief maar te 
lezen, en hiervan hoofdstuk 11, om te weten wat 
een strijd Paulus al niet had meegemaakt omwille 
van het Evangelie! 
En wilt u ook als ‘arbeider van de Heilige Geest’ 
gekenmerkt worden, door Hem (= door Gods Geest) tot 
deze arbeid worden gebruikt, zo hebt u ook de strijd 
niet te vrezen. Heeft Hij niet gezegd: “Ik ben met u 
alle dagen, tot aan de voleinding der wereld” (Matth. 
28:20)? Tegen Jozua zei Hij – en Hij is dezelfde 
God, Die wij dienen – “Ik ben met u in de strijd!” (zie 
Joz. 1:5). Tegen Abraham zei Hij: “Ik ben uw Loon 
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zeer groot!” (zie Gen. 15:1). Bij die overwinning, die u 
uit Zijn hand ontvangt, ontvangt u Hem als Loon! 
En in God zijn wij – door Jezus Christus – méér dan 
overwinnaars! 
 

CJH Theys 
(1903 – 1983) 

 

Digitaal uitgewerkt door A. Klein 

 

 

EINDE deel 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Indien (Goddelijke) openbaring (van de Bijbel, Gods Woord) 
ontbreekt, verwildert het volk (ook het volk van God).”   

Spreuken 29:18a (NBG) 
 

“Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis (aan-
gaande God en Zijn Woord).”  

Hosea 4:6a (NBG) 

https://www.eindtijdbode.nl/weblog/memoriam-ebookA6.pdf

