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De boel warm houden
‘Wie het dichts bij het vuur zit, warmt zich het best’, zegt een spreekwoord. Maar
als je, zoals veel mensen, vloerverwarming hebt en CV dan zie je daar nou niet
direct ‘vuur’ in. Wij wel, want wij hebben een houtkachel en die straalt heerlijke
warmte af en hoe dichter je erbij zit, hoe behaaglijker het is. De kachel is bij ons
ook het centrale punt in de kamer waaromheen de stoelen staan en de bank. Dat is
de laatste jaren in veel huiskamers veranderd, want nu is veelal de TV het centrale
punt en liefst een hele grote. Maar onze kachel doet erg zijn best en moet
regelmatig gevoed worden met weer een nieuwe lading hout. Ook nu staat hij
weer gezellig te knetteren.
Ik zat daar over te denken, want
geestelijk gaat dat eigenlijk net zo.
Gelovigen doen er verstandig aan
om dicht bij de Heere God te blijven
en zich aan Hem te verwarmen. Dat
moet ook met regelmaat gevoed
worden en daar hebben we zelf de
hand in. Daarom gaf hij ons ook Zijn
Woord dat zo schitterend mooi is en
waar zoveel te ontdekken is, maar
dan moet je daar wel in studeren,
anders koel je geestelijk af.
Als het winter is, moet er flink
gestookt worden en dan gaan er wel
een stuk of vijf bakken met hout per
dag door. Gelukkig heb ik een grote
voorraad en daar ben ik dan de hele
zomer al mee bezig. Mooi werk
trouwens; buiten bezig zijn met hout
zagen en kloven en stapelen. Dat
zijn allemaal voorbereidingen.
En dat gaat geestelijk precies zo. Het
Woord van God tot je nemen en

liefst in grote hoeveelheden, dan heb
je voorraad als het koud wordt. Dan
heb je voorraad als je ouder wordt.
Dan heb je voorraad als je ziek
wordt of als je leven ‘anders’ loopt.
Op die momenten weet je dan waar
je je heil moet zoeken en troost kunt
vinden. Je hebt het allemaal op
voorraad en het schiet je zo te
binnen en weet het te vinden in de
Bijbel. Dan ben je in staat om
geestelijk de boel warm te houden en
er warmpjes bij te zitten. Dát is
geestelijke rijkdom en die is
duurzaam en gratis te verkrijgen.
De Heere God biedt het ons allemaal
overvloedig aan: Liefde, Genade en
Rust.
Dan komen we ook niet in de
problemen als de kerk een poosje
dicht gaat, om welke reden dan ook.
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Veel gelovigen denken niet zonder
te kunnen, maar dat berust op een
historisch misverstand.
Het ‘niet verzuimen van de
onderlinge bijeenkomst’ zoals fout
vertaald in Hebreeën10:25 ligt
hieraan veelal ten grondslag. Als we
de volgende verzen tot ons nemen
blijkt dat ook wel. Want voor die
‘verschrikkelijke verwachting van
oordeel en verzengend vuur’, dat
beschreven wordt in vers 27, hoeft u
nimmer bang te zijn, want zo werkt
dat niet bij onze liefdevolle God en
Vader.
Het Griekse woord dat hier vertaald
is met ‘onderlinge bijeenkomst’ is:
EPISYNAGOGE. We herkennen
daarin de Joodse ‘synagoge’,
voorafgegaan door EPI.
EPI betekent: ‘er naar toe’.
Synagoge betekent: Samenroeping/
Vergadering.
Exact hetzelfde Griekse woord
wordt in 2 Thessalonicenzen 2:1 ook
gebruikt: “… met betrekking tot de
(weder)komst van onze Heere Jezus
Christus en onze vereniging met
Hem”.
De Statenvertaling heeft hier correct:
‘en onze toevergadering tot Hem’.
‘Episynagoge’ betekent dus: het met
Christus verenigd worden bij Zijn
wederkomst, Zijn komst op de
wolken.
Het wordt duidelijk omschreven in
Mattheüs 24, vers 30: “En dan zal
aan de hemel het teken van de Zoon
des mensen verschijnen; en dan
zullen al de stammen van de aarde

rouw bedrijven en zij zullen de Zoon
des mensen zien, als Hij op de
wolken van de hemel komt met grote
kracht en heerlijkheid”.
Dit is de toekomstverwachting van
het volk Israël en bij die vereniging
met Hem daar wil je graag bij zijn.
Deze brief is aan Hebreeërs
geschreven en dat is het nageslacht
van Abraham. Het gaat in Hebreeën
10 over de volmaaktheid van het
offer van Christus, waardoor de
Joodse gelovigen iets mochten doen
wat vroeger onmogelijk was: Ingaan
in het Heiligdom volgens Hebreeën
10:19, langs een nieuwe en levende
weg. Dat was wel even wennen,
denk ik, vandaar deze uitvoerige
uitleg aan de Hebreeërs.
Conclusie: als de kerk
noodzakelijkerwijs even moet
sluiten door overmacht (corona)
hoeft dat geen enkel probleem te
zijn. Maar je mist even de
wezenlijke ‘gemeenschap der
heiligen’ en natuurlijk het gezellige
samenzijn met medegelovigen. Maar
dat is even niet anders en juist
daarom is het zo belangrijk om zelf
Gods Woord te bestuderen en tot je
te nemen.
Dan heb je voorraad voor de kwade
dagen, de dagen waarvan u zegt: ‘Ik
vind er geen vreugde in’. (Pred.
12:1).
En er zullen nog meer van die dagen
komen, want we zitten nog steeds in
een gevallen schepping met een
Levensgrote Reddingsboot binnen
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bezig ben, merk ik het aan de pijp
die daar langs loopt. In Job 22:21
lezen we: “Gewen je toch aan Hem

handbereik; Christus Jezus.
Daar kunnen we onze hand rustig
voor in het vuur steken, maar we
moeten niet tussen twee vuren in
komen te zitten, want dan ben je
verkeerd bezig.
Je kunt nou eenmaal niet twee heren
tegelijk dienen, volgens Lukas
16:13.
Maar we hoeven daarvoor ook weer
niet het vuur uit de sloffen te lopen,
want alles wat de Heere God ons
biedt, is binnen handbereik. Volgens
Deuteronomium 30, vers 14: “in uw
mond en in uw hart, om het te doen
… Kies dan het leven opdat u leeft”.
Ik word er de hele dag aan herinnerd
wanneer er weer hout in de kachel
moet als ik de temperatuur voel
terug lopen. Daar wen je op den duur
aan, het wordt gewoonte om het in
de gaten te houden. Als ik op zolder

en heb vrede, dan zal het goede je
overkomen”. Geestelijk gesproken is
het dus ook een kwestie van
gewenning om met hemelse zaken
bezig te zijn. Ik ga ‘s morgens een
uur voordat we opstaan even naar
beneden om de kachel op te stoken
en dan kruip ik er nog weer lekker
even in.
Komen we dan later in de kamer dan
is die al heerlijk warm. Kwestie van
gewenning en discipline en daar
geniet je later de vruchten van.
Volgens Psalm 143:8 iedere dag met
de Heere God beginnen.
Ook al moeten we elkaar fysiek een
poosje missen, toch een heel goede
tijd toegewenst en hou ‘de boel’
lekker warm!
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