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“Gericht op het Volkomene” 

Door: P.P. van Norden 

23 augustus 2009 

Lezen: Heb.5:11 – 6:2 

Heb.6:1-2 NBG 

1 Laten wij daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten en ons richten op 
het volkomene, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en 
van geloof in God, 

2  van een leer van dopen en van oplegging der handen, van opstanding der doden en van 
een eeuwig oordeel; 

 

Heb.6:1-2 NBV 

1 We moeten de eerste beginselen van de leer over Christus hier toch maar laten rusten en 
ons richten op wat voor volwassenen bedoeld is. We willen niet nog eens het fundament 
leggen en spreken over het zich afkeren van daden die tot de dood leiden, over het geloof in 
God, 

2  de leer over het dopen en de handoplegging, en over de opstanding van de doden en het 
laatste oordeel. 

1 Doel van de preek 
Vanochtend wil ik met u een aantal principes bespreken waar u geweldig veel aan kunt 
hebben. Principes die u leren, die jou leren, die mij leren hoe ons leven met God beter kan 
worden.   

2 Inleiding 
In haar boek “De Hoge Weg” beschrijft Isobel Kuhn hoe zij als 20 jarig meisje opnieuw tot 
bekering kwam en hoe de Heer haar leidde om als zendelinge naar China te gaan. 

Ze was gelovig opgevoed, had de Heer gekend, maar toen ze ging studeren werd haar 
geloof enorm aan het wankelen gebracht. Ze werd beïnvloed door vrijzinnige professoren en 
ze wilde niet meer geloven wat haar ouders haar hadden geleerd. Dan beschrijft ze hoe ze 
langzaam afdaalde van de hoge weg naar de mistige vlakten. De hoge weg, dat is het leven 
met de Heer, in zuiverheid, in liefde, vasthoudend aan zijn Woord, Zijn Aanwezigheid in je 
leven ervaren. 

Maar door haar twijfels zakte ze af naar de mistige vlakten: nog wel met de normen en 
waarden van het Christelijk geloof, maar niet meer de gemeenschap met Jezus. Nog wel 
doen alsof je een goed mens bent, bezig zijn met allerlei interessante dingen, cultuur, 
feestjes, leuke vrienden, maar ondertussen glijdt je innerlijke leven af naar een steile 
afgrond. De hemel is niet meer open, God is ver weg.  

Maar de Heer liet haar niet los. En sommige mensen rondom haar ook niet. Mensen gingen 
voor haar bidden. En zo, ondanks haar rebelse en egoïstische levenstijl, heeft de Heer 
genade met haar. Langzaam begint de Heer haar hart te prikkelen. Komen er Christenen op 
haar weg voor wie ze net zoveel waardering krijgt als voor haar vrijzinnige professor die haar 
zo verkeerd beïnvloedde. Ze gaat weer eens naar een Bijbelstudie en wordt getroffen door 
de kracht van het Woord. Dan besluit ze ook zelf weer de Bijbel te gaan lezen. 
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Langzaam krabbelt ze omhoog uit de mistige vlakten, omhoog naar de hoge weg.  

Door een aantal opmerkelijke gebedsverhoringen merkt ze dat de theorie van de vrijzinnige 
professor niet klopt: God is geen denkbeeld van een groep mensen: God bestaat echt.  

Dan wijdt ze haar leven opnieuw toe aan God. Ze besluit om Jezus in alles te gaan 
gehoorzamen. Ze besluit om de hoge weg te gaan wandelen.  

Ze groeit als Christen. Met vallen en opstaan maakt de Heer haar dingen duidelijk. Maar Hij 
werkt ook in haar gedachten. En zo ontstaat het verlangen om zendelinge te worden in 
China.  

Ze gaat een Bijbelschool volgen, en daarna krijgt ze een tijdelijk betrekking als leidster van 
een Christelijke vereniging voor jonge vrouwen, genaamd “Het Hoekje”, totdat ze naar China 
kan vertrekken.  

Ze krijgt een goede band met de meisjes van “Het Hoekje”. Op de laatste bijeenkomst 
voordat ze naar China vertrekt, mag ze hen nog een boodschap doorgeven. Dan kiest ze de 
tekst uit Heb.6:1 en kiest als thema:  

GERICHT OP HET VOLKOMENE 

Als ze op de boot naar China is gestapt en de meisjes haar vanaf de kade uitzwaaien, roept 
ze hen vanaf de boot nog één keer toe: “GERICHT OP HET VOLKOMENE”. 

Ze ziet aan de gezichten dat sommige van de meisjes het hebben gehoord. 

Als de boot naar China nog een andere Amerikaanse haven aandoet, krijgt ze een telegram: 

 “WE BLIJVEN GERICHT OP HET VOLKOMENE – JE MEISJES VAN HET HOEKJE” 

En de meesten van hen zijn dat inderdaad gebleven.  

3  Wat is dat: “GERICHT OP HET VOLKOMENE”? 

3.1 Context 

Heb.5:11-14 Christenen die blijven steken in hun geloofsleven 

Laten we eens kijken naar het tekstgedeelte in Heb.5:11 – 6:2 

 De schrijver is bang dat de lezers hem niet meer zullen begrijpen.  

 Hij verwijt ze dat er geen geestelijke groei meer is. Ze zouden al veel verder kunnen zijn 
in hun geloof, maar eigenlijk zijn ze nog als babies. 

 Ze waren niet gegroeid in KENNIS, noch in BEKWAAMHEID,  noch in ERVARING. 

 Wat ze zouden moeten weten, wisten ze niet. 

 Wat ze zouden moeten doen, deden ze niet.  

 Het waren onvolwassen, ongetrainde Christenen.  

 Ze hadden wel de eerste lessen over Jezus geleerd, maar ze waren blijven steken! 

HOE TRIEST ALS EEN CHRISTEN BLIJFT STEKEN 

VOORBEELD: leren roeien tot je skif 1 diploma, maar het daarbij houden. Niet verder trainen 
voor skif 2. Skif 1: basis principes om niet om te vallen, om te weten hoe je kunt aanleggen, 
hoe te handelen als groot schip komt, hoe je kunt draaien, de regels op het water enz.  
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Heb.6:1,2 Christenen die verder gaan in hun geloofsleven 

Als je naar de tekst in Heb.6:1 kijkt, dan zie je dat het een stap verder is dan de eerste 
theorie. De schrijven wil verder gaan dan de eerste lessen over Jezus. Hij wil verder gaan 
dan de eerste lessen over bekering, geloof, over de doop en handen opleggen, over de 
opstanding en het eeuwige oordeel. 

Je zou kunnen zeggen: niet blijven hangen bij de Alpha cursus, maar nu verder! 

In het vervolg van de Hebreeën brief doet hij dat ook: Hij vertelt over Jezus als hogepriester, 
hij legt uit over het nieuwe verbond, over het heiligdom in de hemel waar Jezus priester is, 
over het volmaakte offer van Jezus‟ dood, en hoe wij dank zij het bloed van Jezus dat 
heiligdom mogen binnengaan, over de hoop die als een anker verzekerd vast ligt in dat 
heiligdom.  

GROEI naar VOLKOMENHEID door VAST VOEDSEL 

“Jullie hebben nog meer kennis van God nodig. Dan zullen jullie groeien in je geloofsleven.” 

3.2 Betekenis woord ‘volkomen’ (NBG) of ‘voor volwassenen bedoeld’ 

Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt is afgeleid van „teleios‟. Dit heeft meerdere 
betekenissen: 

1. Volgroeid, volwassen 

2. Zijn einde, vervulling bereikt hebbend 

3. Gaaf, vlekkeloos (offerdieren) 

4. Voltooid, volledig, volmaakt, volkomen. 

Niet iets dat half af is. Er is aan Iets begonnen, en dat is ook afgemaakt. 

Je zou het kunnen vergelijken met een appelpitje dat je zaait in de hoop dat je een 
appelboom krijgt. Je bent blij als er een klein sprietje uit de grond komt. YES, het zaadje 
komt op. Maar dat is niet het doel. Dat sprietje is nog niet „teleios‟. Het heeft nog niet zijn 
doel, zijn vervulling, bereikt. Het moet nog verder groeien, totdat het af is, totdat het een 
boom is die jou elk jaar heerlijke appelen geeft.  

Zo wil God ook dat wij verder groeien, tot volwassenheid. Tot volle groei.  

Je ziet dat de NBG voor „volkomen‟ heeft gekozen, terwijl  NBV voor het „volwassene‟ gaat. De NBG wekt ook meer de indruk 
dat wij allemaal ons moeten richten op het volkomene, de NBV legt het meer uit alsof de schrijver, in de hoedanigheid van 
leraar, zich wil gaan richten op moeilijkere onderwerpen, namelijk die voor Christenen die verder gegroeid zijn in hun leven.  

Isobel Kuhn heeft de boodschap ook opgevat als dat wij, als Christenen, verder moeten gaan op de weg van het volkomene.  

Dat klopt dus niet helemaal met hoe de NBV het uitlegt, en dat denk ik wel correcter is. 

Als je het dus wilt hebben dat wij, als Christenen, gericht moeten zijn op het volkomene, dan is denk ik de tekst uit Heb.6:1 niet 
bruikbaar hiervoor.  

Moet ik dan maar stoppen met de preek? 

4 Het principe komt terug in de Bijbel 

4.1 Overzicht: 
Volkomen door:  vast voedsel Heb.6:1 

Volkomen door:  volharding  Jak.1.2 

 voorbede Col. 4:12 
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 voorgangers Ef.4:11-13 

 Vader‟s voorbeeld Mat.5:48  

 

4.2 Volkomenheid door volharding 

Jakobus haalt hetzelfde principe aan: 

Jak.1: 2 (NBV) Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei 
beproevingen ondergaat. 

3  Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. 

4  Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt [‘teleios’] en volkomen 
zijn, zonder enige tekortkoming. 

Hier zien we dat die volmaaktheid bereikt wordt als we standvastig zijn wanneer we beproefd 
worden. VOORBEELD 

Hier is de V O L H A R D I N G belangrijk voor het volkomene. 

VOORBEELD: volharding van de pianist Lang Lang. 

Oefenen en nog eens oefenen. Ook al had hij talent. 

Ook al heeft een Christen de Heilige Geest, en zonder de Heilige Geest lukt het niet, toch zal 
ook een Christen moeten oefenen in liefde, geduld, reinheid, enz. Met vallen en opstaan.  

4.3 Volkomenheid door voorbede 

Het gebed van gelovigen voor anderen helpt hen om de Hoge Weg te gaan: 

Col.4:12 Epafras…in al zijn gebeden strijdt hij voor u en bidt hij dat u als volmaakte [‘teleios’] 
mensen en met volle overtuiging zult vasthouden aan alles wat God wil. 

Hier is het gebed van anderen belangrijk om ons vast te houden op die weg. En natuurlijk is 
er dan ook het gebed van de grote Voorbidder, Jezus, die voor ons bidt en pleit! Zonder 
Jezus kunnen we die Hoge Weg niet gaan! 

 Jongeren hebben voorbidders nodig. Heb jij iemand die voor je bidt? 

 Ouderen mogen voorbidders zijn voor jongeren. Voor wie bidt u?  

 HEB JE EEN EPAFRAS IN JE LEVEN?  BEN JE EEN EPAFRAS VOOR IEMAND? 

4.4 Volkomenheid door voorgangers 

Ef.4:11-13 (NBV)  En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, 
evangelieverkondigers, herders en leraren, 

12  om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van 
Christus opgebouwd, 

13  totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een 
eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte [‘teleios’] mens, van de tot volle wasdom 
gekomen volheid van Christus. 

Isobel Kuhn leerde veel van de Bijbelleraars die op haar weg kwamen. Toen ik net Christen 
was had ik het voorrecht om in een kerk te zitten waar de voorganger een echte leraar was. 
Wat hebben we veel goede principes van hem geleerd! Wat heeft me dat geholpen in mijn 
geestelijke groei.  
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Wat zou het mooi zijn als we elkaar eens vaker de vraag zouden stellen: “Welke geestelijke 
les heb jij de laatste tijd geleerd?”  

 

4.5 Volmaaktheid door volgen van Vader’s voorbeeld 

Mat.5:48 (NBV)  Wees dus volmaakt [‘teleios’], zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. 

Dat is ons einddoel: steeds meer op onze hemelse Vader te gaan lijken.  

Jezus is ons voorbeeld! Van Hem leren we het meest hoe we op onze Vader kunnen lijken.  

5 Gericht op het volkomene – wat houdt dat in? 
Hoe kun je in je dagelijkse leven gericht zijn op het volkomene? Hoe kun je zo leven, dat je 
steeds meer gaat lijken op die volmaakte mens? Die volwassen mens, die op zijn Hemelse 
Vader lijkt? 

Als ik kijk naar het leven van Isobel Kuhn, dan zie ik een aantal belangrijke geestelijke 
principes in haar leven, die ik kort met u wil delen. U hoeft ze niet te onthouden, want na 
afloop wil ik ze graag aan u uitdelen.  

De principes om Gericht te zijn op het Volkomene, die ik in haar leven zie, zijn de volgende: 

Blijf niet hangen in de mistige vlakten 

Waar de Christen van twee walletjes eet, met een oppervlakkig geloofsleven. In de mistige 
vlakten loop je gevaar ten prooi te vallen aan de duivel en af te zakken naar de lage weg. 
MAAK de KEUZE om de   H O G E   W E G  te gaan. 
(Joz.24:15; Joël 2:12; Luk.12:34; Heb.10:32; 1.Pet.3:15) 

DIT IS DE BELANGRIJKSTE KEUZE DIE JE VANDAAG KUNT DOEN.  

Jozua maakte de keuze toen hij zei: Maar ik en mijn huis, zullen de Here dienen.  

Maak ik die principiële keuze om Jezus op nummer 1 te zetten? Maar ik die principiële keuze 
dat mijn geestelijk leven met God belangrijker, kostbaarder is dan al het andere? Dat ik niets 
in mijn leven wil toestaan dat die omgang met God belemmert, besmeurt, omlaag haalt? 

Joël 2:12 (NBV) Daarom–spreekt de HEER –,keer nu terug tot mij met heel je hart en begin 

te vasten, te treuren en te rouwen. 

13  Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de HEER, jullie God, want hij 
is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid. 

 

MISSCHIEN IS DIE DIEPE BEKERING WEL NODIG VOOR SOMMIGEN VAN ONS. 

Zoek omgang met de HEER 

Zoek Hem in je binnenkamer, zoek Hem in Zijn Woord. Breng tijd door in Gods 
Aanwezigheid. Roep Hem aan, luister naar Zijn stem. 
(1.Joh.1:3; 1.Cor.1:9; Jer.50:4,5; Mat.6:6; Ps.66:16-20) 

Isobel Kuhn ervoer de liefdevolle Aanwezigheid van God. Hoe God tot haar sprak door zijn 
Woord. Dat is zo mooi, als God tot je spreekt. LAAT DIE KANS NIET VOORBIJ GAAN!  

God wil tot je hart spreken!  
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Jer 33:3  Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen 

verkondigen, waarvan gij niet weet. 

Wees eerlijk voor God 

Maak keuzes voor de dingen van de Heer; niet voor zondige pleziertjes. Sluit geen 
compromissen met de wereld. Bedenk bij het maken van keuzes, of wanneer verleidingen 
komen: “IS DIT DE HOGE WEG?” “BEN IK NU GERICHT OP HET VOLKOMENE?” 
(Mat.6:33; Col.3:1-17; Gal.2:20; Mat.6:6) 

Deze vragen hebben mij de afgelopen weken telkens weer geholpen. Onthoud deze vragen. 
Stel ze jezelf wanneer je twijfelt of iets goed of fout is.  

Zoek omgang met Christenen 

Leer van hen. Laat je onderwijzen door goede leraars. 
(Heb.10:25; Ef.3:18,19; 4:11-13) 

Zie:  

Ga in zwakheid 

Ga in afhankelijkheid van de heer. Laat je door Hem verbreken, opbouwen, versterken, 
leiden en gebruiken. 
(2.Kor.3:5; 4:7-11; 12:10; 13:4; Ef.2:10) 

Isobel Kuhn ontdekte dat haar zwakheid momenten waren dat God zijn kracht kon laten zien. 
Als wij iets niet kunnen, dan geven we God vaak veel meer de gelegenheid dan als we iets 
wel kunnen.  

We moeten misschien veel vaker tegen God zeggen: “God dit kan ik niet!...maar wilt U mij 
helpen?”  

Misschien denkt u bij het beluisteren van deze preek ook wel: “De hoge weg gaan…gericht 
zijn op het volkomen….veels te moeilijk voor mij. Dat houd ik nooit vol. Dat lukt me niet.” 

“Kan-niet en wil-niet liggen op het kerkhof” zeggen ze. Maar weet u wie er naast liggen: 
“Kan-niet en bidt-niet” en “Kan-niet en gelooft-niet”.  

Pas op voor leugens 

Pas op voor de valstrikken van de duivel, maar ook voor de (bijna) leugens van mensen, die 
je kunnen afhouden van je taak voor Christus. 
1.Pet.5:8; 2.Pet.3:17; Ps.119:69; Han.3:5; 1.Kon.13:15-19) 

Natuurlijk wil de satan niet dat je voor Jezus bezig bent. Hij zal je bedriegen. Maar soms 
kunnen mensen, hoe goed bedoelt ook, je bewust of onbewust afhouden van een taak die 
God je heeft gegeven. Als God je iets heel duidelijk heeft gezegd, hou daar dan aan vast! 

Handel in geloof 

Vertrouw God bij de opdrachten die Hij je geeft. Geef je tienden. Bid voor wat je nodig hebt 
en de Heer zal het je geven. 
(Spr.3:5-6; Mat.7:24-27; Joh.14:13-14; Jak.1:23,27) 

Soms zal God je uitdagen om dingen te doen die tegen je logica of je gevoel in gaan. Soms 
vraagt God een geloofsstap van je.  

Een meisje bij ons in de kerk in Goor wilde graag een jaar Bijbelschool doen aan de 
Wittenberg in Zeist. Een jaar kost meer dan 5.000 euro. Ze had helemaal geen geld, maar 
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wel geloof dat ze het bij elkaar zou krijgen. “Zou je er wel aan beginnen” vroegen mensen in 
haar omgeving. Ze vroeg aan de kerk of mensen hun lege flessen aan haar wilde geven. De 
lege flessen stroomden binnen. En zij ging naar de supermarkten om ze in te leveren! Nu 
heeft ze de 5.000 euro bij elkaar gespaard en gaat ze morgen met haar introductie beginnen!  

Ze had geen geld, maar wel geloof! Dat is beter dan het omgekeerde: wel geld maar geen 
geloof! 

Moedig anderen aan 

Bemoedig anderen om ook de Hoge Weg te gaan. 
(2.Tim.2:2; Jak.5:19,20; 1.Cor.14:12; Gal.6:1-5) 

Isobel Kuhn inspireerde anderen om de Hoge Weg te gaan. Wie mag u inspireren om ook de 
Hoge Weg met u te gaan! 

6 De beloning is groot 

6.1 Motivatie 
Om de hoge weg te gaan, is geen gemakkelijke weg. Het is veel gemakkelijker om in de 
mistige vlakten te lopen. Daar valt het niet zo op dat je Christen bent. Daar zijn de keuzes 
veel makkelijker. Daar wordt geen radicaliteit verwacht. Er wordt alleen maar van je verwacht 
dat je meedoet met de wereld. En meedoet met naam-Christendom.  

De mistige vlakten zijn aantrekkelijk, want je valt minder op. Je kunt meer heen-en-weer 
gaan.  

Maar de mistige vlakten zijn ook mistig. Je ziet de valkuilen niet, de ravijnen. En voordat je 
het weet ga je onderuit, wordt je gepakt door de listen van satan die je niet hebt zien 
aankomen.  

Op de mistige vlakten ontbreekt het pure zonlicht. De echte glans van het leven ontbreekt er. 
De zon houdt zich verborgen op een afstand, omdat je voor de mist hebt gekozen.  

De hoge weg is smal en steil. Het kost meer inspanning om hem te gaan. Bij tijd en wijle is 
de weg ook kaler, eenzamer. Er zijn soms minder wandelaars die de weg met jou samen 
willen gaan. Bij tijd en wijle voel je je helemaal alleen als de koude bergwinden langs je 
waaien.  

Maar op de hoge weg wandelt de Heer met je mee. Je weet: op de berg vindt ik de Heer. En 
wanneer je na een eenzame tocht een spelonk vindt om te schuilen, dan openbaart de Heer 
zich aan jou als in een zachte wind. Dan is het alsof de Heer je omhult met zijn Liefde, met 
zijn Vrede, met zijn Aanwezigheid. 

En dan kun je weer verder, de hoge weg. Dan volg je de bordjes die langs de weg staan. En 
op de bordjes staat: GERICHT OP HET V O L K O M E N E.  

6.2 Uitdaging 

Door de principes van de Hoge Weg te volgen, kan uw leven met God beter worden. Kan 
mijn leven met God beter worden, kan jouw leven met God beter worden.  

Welke principes gaat u toepassen in uw leven? Wat ga jij veranderen naar aanleiding van 
deze preek? De principes hebben mijn leven de laatste week op een hoger plan getild. 
Besluit vandaag voor het eerst of opnieuw om de Hoge Weg wilt gaan – Gericht op het 
volkomene! 
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