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WEES EEN VOORBEELD en voeg bij uw geloof deugd (2 Petrus 1:5)
HJM Sales
Geliefde broeders en zusters, het komt nog wel eens voor dat jonge zielen, mensen die net
tot bekering zijn gekomen en Jezus als hun Verlosser en Heer hebben aangenomen, totaal
niet weten wat ze vervolgens moeten doen. “Jezus heeft mijn zonden gereinigd, maar wat
nu?” Anderen daarentegen zijn vol van plannen om overal liefde te gaan uitdelen. Wel, liefde
aan mensen betonen is altijd goed en Gods wil, maar de bijbel leert ons desondanks, dat wij
een zeker (opleidings-)traject in ons nieuwe geestelijke leven dienen te volgen, zodat veelvuldig falen en onnodige teleurstellingen ons bespaard zullen blijven.
De bijbel zegt bij monde van de apostel Paulus, dat als wij Jezus in geloof hebben aangenomen, wij (als het ware) het fundament van ons geestelijke leven, van het door ieder van
ons persoonlijk te bouwen geestelijke huis, hebben gelegd. Hierná beginnen we te bouwen!
1 Corinthe 3:11-13 – “Want niemand kan een ander fondament leggen, dan hetgeen gelegd
is, hetwelk is Jezus Christus. En indien iemand op dit fondament bouwt: goud, zilver,
kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen; Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de
dag zal het verklaren, dewijl het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is,
zal het vuur beproeven.”
Zodrá wij Jezus hebben aangenomen, begint als het ware onze geestelijke loopbaan. Dan
hebben wij in geloof het fundament van ons geestelijke huis gelegd, Jezus Christus. Maar in
de dagen, weken, maanden en jaren daarna zullen wij ons geestelijke huis verder moeten
opbouwen. En zojuist lazen we, dat we dit met de juiste materialen moeten doen, met goud
en zilver en edelstenen, en niet met brandbaar materiaal. Want ons geestelijke huis zal
uiteindelijk worden getoetst. Volgens het gelezen schriftgedeelte met vuur, volgens andere
schriftgedeelten ook met stormen, slagregens en waterstromen of andere beproevingen.
Wat is nu de eerste bouwhandeling, geliefde broeders en zusters, die wij als jonge kinderen
Gods moeten verrichten?
Ook hierin is de bijbel duidelijk. Sprak Paulus nog metaforisch over het bouwen met goud,
zilver en edelstenen, de apostel Petrus noemde precies élke te verrichten handeling, nadat
wij tot geloof in Jezus zijn gekomen. Laten we lezen in 2 Petrus 1:5-7 – “En gij, tot hetzelve
ook alle naarstigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis, En bij
de kennis matigheid, en bij de matigheid lijdzaamheid, en bij de lijdzaamheid godzaligheid,
En bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen.”
Er wordt van ons na onze bekering actie gevergd, broeders en zusters. Petrus zei dat zodra
we het geloof (in Jezus) hebben ontvangen, we daar alleréérst deugd aan moeten toevoegen. Nadat het fundament van ons geestelijke huis (het geloof) is gelegd, moeten we
uiteraard beginnen met het metselen van de eerste rijen stenen van de muren. Dit is het
ontwikkelen van deugd in ons leven.
Petrus noemde een hele serie stappen, die we moeten ondernemen, waarvan de één na
laatste de broederlijke liefde is en de láátste de liefde jegens allen (dus ook voor vijanden).
Petrus verklaarde dus in feite, dat het betonen van échte liefde (zoals God het heeft bedoeld)
een solide fundament en solide muren nodig heeft van geloof en deugd en lijdzaamheid, etc.
Want het liefhebben van zelfs onze vijanden mogen we betitelen als het dak van het geestelijke huis dat we moeten bouwen, “want die de ander liefheeft, die heeft de wet vervuld.”
(Romeinen 13:8b).
Maar de éérste handeling na het ontvangen van geloof is echter het toevoegen van deugd.
In deze prediking wil ik enkele woorden spreken over deugd, dus over de eerste stap die we
als jonge gelovigen in Christus moeten zetten. Dit is geen toeval! Want een tijdje geleden
beluisterde ik een prediking “Een christenleven dat uitmunt” van br. David Maasbach. Kort
daarna las ik in een prediking van wijlen br. Derek Prince opnieuw enkele woorden over
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deugd. Ik herkende mijn eigen falen als het gaat om de deugd en ik besefte ineens hoe
belangrijk dit onderwerp voor elke (jonge) christen moet zijn.
Wat is eigenlijk deugd? Hoe voegen we deugd aan ons geloof toe? Hoe ontwikkelen we
deugd?
Volgens het Nederlands woordenboek is “deugd” de “geneigdheid tot het goede”. Deze
omschrijving is wat mij betreft te vaag! Het in de bijbel gebruikte Griekse grondwoord van
“deugd” is “areté” en betekent “iedere bijzondere morele voortreffelijkheid of uitmuntendheid”.
Hiermee komen we iets verder! Het lijkt wellicht moeilijk te begrijpen, maar is het toch niet.
Eigenlijk betekent “deugd” in populaire bewoordingen gewoon “al datgene waardoor men
een voorbeeld is voor de omgeving”. Men bezit in zekere zin deugd als men betrouwbaar is.
Men heeft in zekere zin deugd als men ijverig is, als men probeert goed te doen, etc. Maar
deugd heeft wél voornamelijk met moraal te maken. Het wil zeggen, dat alles wat men doet
in morele zin voortreffelijk, cq. uitmuntend is. Omdat men het met hart en ziel doet.
De jonge christenen moeten dus beginnen om een moreel voorbeeld voor hun omgeving te
worden. Zij moeten leren om een bepaald voorbeeldig gedrag te ontwikkelen, waardoor zij
een licht voor Jezus Christus worden.
Bij alles wat we als jonge christenen (en uiteraard ook als volwassen christenen) doen,
zouden we ons moeten afvragen of we Jezus op de goede manier vertegenwoordigen.
Ik geef u een aantal voorbeelden van hoe een deugdzame christen zich gedraagt en ik moet
u bekennen, dat ik helaas vaak tekort ben geschoten op verschillende fronten. Hij of zij:
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Is altijd op tijd. Niet steeds structureel te laat op het werk of in kerksamenkomsten.
Loopt op het werk of bij de taken in de kerk niet de kantjes eraf.
Verdoet zijn tijd op het werk niet met veel privé-telefoontjes of het spelen van
spelletjes op de computer.
Meldt zich niet ziek als het niet werkelijk zo is.
Gooit papiertjes of blikjes niet zo maar op straat vanuit de auto of vanaf de fiets.
Ruimt het zelf veroorzaakte vuurwerkafval op oudjaarsavond netjes op.
Houdt het huis netjes en schoon.
Gedraagt zich correct tegenover bijvoorbeeld verkeersregelaars of tegenover de
parkeerwacht op het parkeerterrein van de kerk.
Zet de auto niet op de invalidenparkeerplaats
Is beleefd tegen ouders, tegen buren, tegen iedereen.
Bezigt correct en net taalgebruik.
Val iemand niet zo maar in de rede.
Gedraagt zich zoals het een christen betaamt.
Is eerlijk en te vertrouwen. Doet wat is beloofd. Houdt zijn of haar woord ondanks dat
het misschien moeilijk of zwaar is.
Is fatsoenlijk en integer.
Spreekt de waarheid.
Voert de aftrekposten op de belastingaangifte niet te hoog op.
Geeft de neveninkomsten eerlijk en correct op.
Downloadt niet illegaal.
Gedraagt zich correct in het verkeer. Is niet agressief.
Geeft niet nog even flink gas als iemand net wil oversteken.
Staat op voor een oud of gehandicapt persoon in de bus of de trein.
Als volgens het kassabonnetje te weinig is aangeslagen, zeg hij of zij dat tegen de
cassiere.
Is zuinig op andermans, geleende spulletjes en brengt ze op tijd terug.
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Waarom moeten wij eigenlijk deugdzaam zijn, broeders en zusters, waarom moeten wij
moreel voortreffelijk en uitmuntend zijn? Waarom wil Jezus dat?
Omdat christenen de vertegenwoordigers van God op aarde zijn. Wij zijn het zout der aarde.
Wij zijn het licht op aarde. De ogen van de mensen in de wereld zijn op de christenen gericht
en via ons op God. Als wij ons slecht en negatief gedragen, dan wordt God gelasterd.
Maar als wij ons positief gedragen, dan zullen de mensen in onze omgeving Jezus gaan
zien. Door onze deugdzaamheid zaaien wij het zaad van Jezus. Wij moeten de mensen om
ons heen laten zien hoe het moet. Laten zien dat Jezus ons heeft veranderd ten goede en
dat Hij ook de andere mensen kan redden.
Geliefde broeders en zusters, ik wil toch ook nog een paar dooddoeners opnoemen. Deze
dooddoeners horen we vaak van mensen, als het gaat om het zijn van een voorbeeld in juist
de kleine dingetjes:
“Iedereen doet het toch.” Neen, broeders en zusters, wij zijn juist anders, wij zijn kinderen
van God de Vader, de Allerhoogste. Hij is de grote Schepper en Koning.
“Zo ben ik nu eenmaal!” Neen, broeders en zusters, God wil dat we met behulp van de
Heilige Geest veranderen, opdat wij Hem op de goede manier in de wereld kunnen
vertegenwoordigen. Hij wil dat we onze best in alles doen.
Is dit bouwen dan gemakkelijk? Is het beoefenen van deugzaamheid dan eenvoudig?
Het is mogelijk als we, zoals we in 1 Corinthe 3:11-13 lazen, bouwen met goud, zilver en
kostbare edelstenen. Als we bouwen met het goud van de Heilige Geest, het zilver van het
verzoenende Bloed van Jezus en de edelstenen van onze talenten is het mogelijk. Jezus en
de Heilige Geest zullen dan de stenen van ons gebouw nauw aan elkaar verbinden.
Want, broeders en zusters, als we in de kleine dingen niet getrouw zijn, kan God ons de
grote, geestelijke dingen ook niet toevertrouwen. Dit zei Jezus. Lukas 16:10-12 – “Die
getrouw is in het minste, die is ook in het grote getrouw; en die in het minste onrechtvaardig
is, die is ook in het grote onrecht-vaardig. Zo gij dan in den onrechtvaardigen Mammon niet
getrouw zijt geweest, wie zal u het ware vertrouwen? En zo gij in eens anders goed niet
getrouw zijt geweest, wie zal u het uwe geven?”
Ik wil eindigen met Colossenzen 3:23-24 – “En al wat gij doet, doet dat van harte als den
Heere en niet den mensen; Wetende, dat gij van den Heere zult ontvangen de vergelding der
erfenis; want gij dient den Heere Christus.”
Van “harte” is in de originele Griekse grondtekst “psu’che”, dat wil zeggen “met je levensadem”. Dus werk met hart en ziel alsof je direkt voor God werkt. Dus voortreffelijk en
uitmuntend. God wil dat wij als christenen uitmunten. Elke vader wil dat zijn kind uitmunt.
Alles wat we als christenen doen, ook al is het op ons werk of in de wereld, doen wij in feite
voor God. Dat zegt dit schriftgedeelte. Als christenen doen we het niet voor de mensen,
maar voor Hem.
Broeders en zusters, God de Vader wil dat er in ons nieuwe, jonge geestelijke leven een
deugdzame geest wordt gecreëerd. Dan is Hij trots op ons en dan zal Hij ons daarvoor
belonen. Hebben wij gefaald? Als wij met berouw tot Hem komen, dan zal Hij ons vergeven
en ons helpen. De Here zegene u. Amen.

