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Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en 

klein 

Ik bedien u vanmorgen het blijde nieuws van Jezus Christus onder het volgende thema: 

[Thema & verdeling] Paulus drukt bij zijn afscheid de oudsten van Efeze op het 

hart goed voor zichzelf en de gemeente te zorgen. 

We letten daarbij op: 

1. de moeilijke omstandigheden waarin Paulus deze woorden spreekt, 

2. de reden waarom Paulus deze woorden spreekt, 

3. de inhoud van de zorg waarover Paulus spreekt. 

We zullen dus eerst letten op de moeilijke omstandigheden waarin Paulus de broe-

der oproept voor zichzelf en de gemeente te zorgen. 

Hevig ontdaan heeft Paulus die dag de broeders uit Efeze achter moeten laten op het 

strand. Op de beamer ziet u een kaartje waarop u de ligging van Efeze en Milete kunt 

zien. [Kaart] Het is aan de westkust van het huidige Turkije. Tussen de populaire bad-

plaatsen Izmir en Bodrum. Wat hadden de broeders het moeilijk. Als we een beetje in-

levingsvermogen hebben dan kunnen we ons dat ook gemakkelijk voorstellen. Als Pau-

lus op het strand van Milete afscheid neemt van de kerkenraad van Efeze dan tellen we 

rond het 55ste jaar na Christus. We weten dat Paulus drie jaar eerder naar de stad was 

gekomen en daar toen ruim twee jaar had gewerkt. Of er toen al een christelijke ge-

meente was wordt niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk niet. Als Paulus in de 

eerste keer Efeze aankomt ontmoet hij mannen die alleen de doop van Johannes ontvan-

gen hadden en de doop van Jezus Christus niet kenden. [Jonge gemeente] Daarna had 

hij drie maanden in de synagoge gesproken, maar toen er sterk verzet tegen het evange-

lie bleef bestaan, vertrok hij uit de synagoge. Vervolgens heeft hij twee jaar lang in de 

school van Tyrannus onderwijs gegeven. Uit Paulus eigen woorden weten we dat hij 

daar hard heeft gewerkt. Want in vers 31 lezen we hoe hij de broeders uit Efeze eraan 

herinnert dat hij hen drie jaar lang dag en nacht onder tranen steeds weer raad heeft ge-

geven. Al die jaren is Paulus dus de steun en toeverlaat van deze broeders geweest. En 

nu krijgen ze te horen dat ze Paulus niet terug zullen zien. Dat hij feitelijk weinig meer 

voor ze zal kunnen betekenen. Moet je je voorstellen bij zo'n onervaren kerkenraad. 

Allemaal broeders die nog nauwelijks ervaring hebben in het ambt en zelf ook nog niet 
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lang christenen zijn. Ze moeten het straks zonder de adviezen en hulp van Paulus stel-

len.  

Moet u zich voorstellen broeders hoe dat moet zijn geweest. U staat gereed uw ambt te 

aanvaarden. De meesten van u hebben al eerder in het ambt gediend en weten zo onge-

veer wel wat je dan mag verwachten. [Verlies steunpilaar] U bent opgegroeid in de 

kerk. U gaat dienen in een kerk waarin een heleboel dingen goed zijn geregeld. En toch 

kan ik me voorstellen dat u het toch wel weer spannend vindt. Wat gaan we tegen ko-

men? Hoe ga ik het zelf redden? Wat ja, er zijn bij sommigen van u gezinsomstandighe-

den die niet optimaal zijn. Dus het is niet moeilijk voor te stellen dat de broeders uit 

Efeze met zorg de toekomst tegemoet zagen. En dan weet je dat je je grote steunpilaar 

bij het werk moet gaan missen. Het is alsof de predikant vertrekt uit een gemeente 

waarvan alle broeders in de kerkenraad voor het eerst in het ambt dienen. Dat zorgt wel 

voor spanning en onrust. Menig gemeentelid zou ook zijn verontwaardiging uitspreken 

dat de predikant in dergelijke omstandigheden een beroep naar een andere gemeente 

durft aan te nemen. Toch gaat Paulus weg en laat ze weten dat hun afscheid definitief is. 

Ze zullen hem niet meer in Efeze zien. Paulus reist naar Jeruzalem en gevangenschap en 

vervolging zullen zijn deel zijn. Dat in de eerste plaats. 

[Punt twee] We zullen in de tweede plaats zien waarom Paulus de broeders oproept 

om voor zichzelf en de gemeente te zorgen. In onze tekst vinden we de belangrijkste 

reden om goed voor de gemeente te zorgen. Wat ook onze belangrijkste drijfveer moet 

zijn als ambtsdragers. Maar niet alleen als ambtsdragers, maar ook als gemeenteleden. 

Want de gemeente waar u voor zorgt en waar u deel van uitmaakt heeft God verworven 

door het bloed van zijn Zoon. In de Griekse grondtekst staat het woord 'Zoon' er niet bij. 

En het zinsdeel kan dus ook zo vertaald worden: die Hij verworven heeft door zijn eigen 

bloed. Zo is dat in veel Engelse vertalingen gedaan. Nu is het bloed van je kind als je 

eigen bloed, dus in die zin geeft het geen enorm verschil. Maar dit vers laat wel zien dat 

voor Paulus Jezus Christus werkelijk God is. De gemeente waar de ouderlingen uit Efe-

ze voor hebben te zorgen is dus uitermate kostbaar voor God. [Kostbare gemeente] God 

heeft de gemeente zo lief dat Hij zelfs met zijn eigen bloed voor deze gemeente heeft 

willen betalen. Deze gemeente is zo kostbaar in Gods ogen. Jongens en meisjes, moet je 

je voorstellen dat je een paar weken voor het puppy mag zorgen van je beste vriendin. 

Die heeft heel lang gespaard om het hondje te kunnen kopen en ze is er helemaal gek 
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op. Ze zou ontroostbaar zijn als er wat met het beestje zou gebeuren. Zou je dan niet 

heel erg goed op het hondje letten. Want er mag niets mee gebeuren. Het mag niet ziek 

worden. Het mag geen ongeluk krijgen. Het moet goed te eten en te drinken hebben. Het 

moet trouw worden uitgelaten. En dan hebben we het, met alle respect, toch maar over 

een hondje. Bij de kerk hebben we het over mensen. En wat staat er niet op het spel? 

Het eeuwig leven van mensen staat op het spel. Het belangrijkste dat er voor mensen 

bestaat. Daarom moeten ze goed voor de gemeente zorgen. 

Paulus heeft ook een directe aanleiding om de broeders op het hart te drukken goed voor 

zichzelf en de gemeente te zorgen. Want hij weet dat de gemeente een hoop ellende te 

wachten staat. [Hand. 20:29-30] Hij zegt in vers 29 en 30: "Ik weet dat er na mijn ver-

trek woeste wolven bij u zullen binnendringen, die de kudde niet zullen ontzien. Uit uw 

eigen kring zullen mensen voortkomen die de waarheid verdraaien om de leerlingen 

voor zich te winnen." Je kunt je afvragen, waarom de HERE dit laat gebeuren bij die 

gemeente die Hij door zijn eigen bloed heeft gekocht? Het antwoord is dat de HERE 

zijn gemeente op de proef stelt. In het paradijs hebben we als mensen laten zien dat we 

liever voor onszelf leven en eigen baas willen zijn. In de tegenwoordige tijd zal blijken 

of wij veranderd zijn of niet. Of onze liefde voor God oprecht is en we ook bereid zijn 

voor de HERE te lijden. [Kruis dragen] Zijn wij bereid om in de voetsporen van de 

Heer Jezus te gaan die voor ons geleden en zelfs gestorven is? Of willen we wel het 

lijden van Christus aanvaarden, maar zelf geen vieze handen krijgen. Het is natuurlijk 

wel aardig om te denken dat ons christelijk leven over rozen zal gaan, maar de Heer 

Jezus heeft gezegd dat wie Hem wil volgen zijn kruis op zich moet nemen. Zijn kruis. 

Hij heeft ook gezegd dat een knecht niet boven zijn meester staat. Als Christus heeft 

moeten lijden, dan moeten wij niet denken dat wij zonder lijden het Koninkrijk van God 

zullen binnen gaan. 

En deze oudsten zullen het lijden moeten meemaken dat er broeders uit de gemeente 

tegen hen zullen opstaan. Woeste wolven noemt Paulus ze. Dus het zal er gewelddadig 

aan toe gaan. Ze zullen hun ruggen moeten rechten en met de geestelijke wapenrusting 

aan, zichzelf en de gemeente moeten verdedigen. Er zijn christenen die graag geloven 

dat het er in de begintijd van de kerk zo vredig aan toeging. En als je de berichten leest 

over de gemeente van Jeruzalem in de begintijd dan krijg je ook wel die indruk. Maar er 

is ook in die eerste eeuw van de christelijke kerk heel veel strijd en ellende geweest. 
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Dus wij moeten ook niet verbaasd zijn als wij dat ook meemaken in onze tijd. Want de 

duivel wil natuurlijk niets liever dan die kostbare gemeente van Christus uit elkaar drij-

ven en kapot maken. En we hoeven maar om ons heen te kijken in onze tijd en te den-

ken aan wat er met de kerk in Nederland en Europa is gebeurd. [Miljoenen weg] Mil-

joenen mensen die ooit bij de kerk hoorden, hebben de kerk de rug toegekeerd en gelo-

ven niet meer in Jezus Christus. Ze hebben geen God nodig om gelukkig te zijn. Histo-

risch gezien is de afval in Europa enorm. En veel van deze afval is van binnenuit geko-

men. Omdat het evangelie van zonden en vergeving, het evangelie van bekering en oor-

deel niet meer werd gepredikt. 

Dus broeders als u met lijden te maken krijgt tijdens de vervulling van uw ambtswerk 

dan moet u zich daar niet over verbazen. [Lijden onvermijdelijk] Dat hoort bij de kerk in 

deze bedeling. Dat hoort bij een kerk die zijn leven en toekomst dankt aan een Heer die 

zelf veel geleden heeft. Dat hoort bij een kerk die wel in deze wereld, maar niet van 

deze wereld is. Vanwege alle vijanden van buiten en van binnen de kerk, moet u voor 

uzelf en de gemeente zorgen. Die gemeente die God met zijn eigen bloed heeft gekocht. 

Dat in de tweede plaats. 

[Punt drie] We zullen tenslotte zien wat de inhoud is van de zorg die ze voor zich-

zelf en de gemeente moeten hebben. 

Ieder weldenkend mens zal er voor terugschrikken om voor die kostbare gemeente van 

God te willen zorgen. Want wie is daar goed genoeg voor? Wie heeft daar de vereiste 

kwaliteiten voor? Welke zondaar kan dat? Wie durft zich voor deze taak aan te melden. 

Gelukkig meldt je jezelf niet aan voor deze taak. Je wordt ervoor geroepen. Je zegt niet: 

'Laat mij maar herder worden van de kudde en dan komt het allemaal wel goed.' Een 

dergelijke manier van spreken zou getuigen van hoogmoed en gebrek aan zelfkennis. 

Nee, je wordt door de Heilige Geest aangesteld tot herder. Zo lezen we in onze tekst. De 

Heilige Geest stelt je aan door de gemeente. En daarin mag je als ambtsdrager rust vin-

den. Ik hoef het werk niet alleen te doen. Het is niet eens mijn werk. Het is het werk van 

de Heilige Geest. Hij zorgt voor de gemeente en de Heilige Geest gebruikt mij daarvoor. 

Hij gebruikt mijn mogelijkheden en houdt rekening met mijn beperkingen. Hij geeft mij 

broeders aan mijn zijde bij wie ik om raad kan vragen en met wie ik samen beslissingen 

neem. [Door de Geest]  Zo kan en mag ik voor die kostbare gemeente van God zorgen. 

Als de Heilige Geest je aanstelt als herder en opziener, dan mag je ook iedere keer te-
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rugvallen op Hem. Ja, sterker nog, je moet terugvallen op Hem. Want zelf ontbreekt het 

je aan de liefde, de wijsheid, de moed en het geduld, om als herder en opziener voor de 

kudde van Christus te zorgen. 

Als het dus gaat om zorgen voor de gemeente dan wijst Paulus dus twee taken aan. Het 

gaat om het werk van opzieners en het werk van herders. Waarbij je mag zien dat in het 

van de herder het werk van de opziener zit. Want wat doet een herder, jongens en meis-

jes? Aan de ene kant zorgt hij voor de kudde. Hij brengt de kudde naar plaatsen waar 

voedsel. Naar plaatsen waar schoon water is. [Taak herder] Hij zorgt voor de dieren die 

extra zorg nodig hebben omdat ze bijvoorbeeld ziek zijn of een ander probleem hebben. 

Maar hij let er ook op, en dan is hij een opziener, dat niemand zomaar de kudde verlaat. 

Ook beschermt hij de kudde tegen wilde dieren, die schapen willen roven. Tegen wol-

ven, beren en leeuwen. Gevaarlijk werk. 

En daarom moeten de oudsten ook goed voor zichzelf zorgen. Want de vijanden loeren 

ook op hen. Ja, ze loeren juist op hen. Want als ze de herder van de kudde kunnen uit-

schakelen dan hebben ze vrij spel. Dat betekent dus broeders dat wij ook goed op ons-

zelf moeten toezien. Goed voor onszelf moeten zorgen. En gezien de hele context bete-

kent dat dus dat we allereerst geestelijk goed voor onszelf moeten zorgen. [Geestelijk 

zorgen] We moeten werken aan onze band met Christus. We moeten het Woord van 

Christus lezen en overdenken. We moeten stilstaan bij het grote van Gods liefde voor 

ons. We moeten ook nederig blijven in ons werk. Niet op eigen kracht en wijsheid ver-

trouwen, maar ons laten leiden door Gods Geest. We moeten beseffen dat we dienstbaar 

zijn aan God en zijn gemeente en niet heerszuchtig optreden. Verder moeten we er na-

tuurlijk ook voor zorgen dat we onszelf niet uitputten. [Erkenning beperking]  Want 

uitgeputte mensen voelen zich opgejaagd en proberen het laatste beetje energie uit zich-

zelf te knijpen om toch nog wat te presteren. Als u steeds meer uitgeput raakt, dan moet 

u maatregelen nemen. Dan moet u gaan praten met een medebroeder en gas terug ne-

men. En dat is geen teken van slapheid, maar van kracht. Want bij christen zijn hoort 

ook dat je je beperkingen aanvaardt. Dat is niet eenvoudig, maar wel nodig. Gevoel 

voor verantwoordelijkheid is goed bij het werk in de gemeente. Maar tegelijk moet je 

ook beseffen dat jij geen harten kunt veranderen, dat kan alleen de Heilige Geest. [Bid-

den voor gemeente] En daarom is het belangrijkste zorg voor uzelf en de gemeente dat u 
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veel bidt. Uzelf voor de troon van God brengt en de gemeenteleden die aan uw zorg zijn 

toevertrouwd voor God brengt. 

Jezus Christus is ons geestelijk voedsel. Jezus Christus is het levende water. Breng uzelf 

en de gemeente dus steeds bij Hem. De grote herder van de kudde. Dat is de beste zorg 

die u de gemeente en uzelf kunt geven. 

En u broeders en zusters, doet er dus goed aan om op uw beurt deze broeders steeds 

weer in gebed aan de HERE op te dragen. [Bidt voor ambtsdragers] Juist vanwege hun 

taak en juist ook vanwege de wolven die op de loer liggen. Als we wel op ambtdragers 

of andere broeders en zusters uit de gemeente mopperen, maar ze nooit in gebed aan de 

HER opdragen, dan leven we, wat dat betreft, in geestelijk armoede. Laten we niet be-

neden onze stand leven, maar samen voor de gemeente zorgen. Die gemeente die God 

door zijn eigen bloed heeft verworven en waarvan wij hier door Gods genade lid mogen 

zijn. Als bijzonder ambtsdrager of in het ambt van alle gelovigen. Tot eer van God en 

tot behoud van uzelf en uw broeders en zusters. 

Amen 


	Amen

