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De geciteerde Bijbelteksten zijn overgenomen uit de Herziene 

Startenvertaling  
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‘K-SEG 

 

KLEIN, STAP VOOR STAP, EENVOUDIG, 

GEESTELIJK GELEID 

 

I. Inleiding . 

De Heere zegt in Zijn woord, dat we voouit mogen kijken, 

“vergetend wat  achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is,” Fil. 

3:14, omdat we nog niet bij het eindpunt gearriveerd zijn. 

Daarom willen we vooruitkijken aan de hand van de 4 S-

sen,  die ons vanuit Healthcare Christian Fellowship internationaal 

(een zendingsorganisatie) aangereikt zijn:  

Deze 4 S-sen zijn: Small, Slow, Simple, Spirit-led 

In het Nederlands: Klein, Stap voor stap, Eenvoudig, Geestelijk 

geleid. Samengevat: ‘K-SEG. 

 

1. ‘K-SEG: KLEIN:   

Je hoort weleens zeggen:, ‘denk groot, want God is groot.’ 

Maar ik zou willen zeggen, ‘denk klein en handel klein’, want God 

heeft Zich in Christus klein gemaakt.. De Heere Jezus is in alles 

ons gelijk geworden, behalve de zonde. Hij stelt een kind in het 

midden en vertelt ons om te worden als een kind. Matth. 18:2,3. 

Want een kind handelt en denkt, als het goed is, vanuit een 
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bepaalde onbezorgdheid, omdat vader en moeder voor hem 

zorgen en hem geborgenheid geven. 

De Heere wil ons leren : “Wees niet bezorgd over uw leven,  

over wat u eten en wat u drinken zult” Maar “zoek eerst Zijn 

Koninkrijk en Zijn gerechtigheid.” Mattheüs 6:25, 33. Om dan tot je 

verrassing te  ontdekken, dat de Heere in alles heerlijk voorziet. 

Dat hebben we gezien bij het de laatste jaarrekening  met een 

positief resultaat.  

  Maar het gaat bij het oog hebben voor het kleine niet om 

de financiën maar om de mens en zijn hart. De Heere Jezus zegt: 

“En wie één van deze kleinen slechts en beker koud water geeft, 

omdat hij een discipel is, voorwaar, Ik zeg u: hij zal zijn loon beslist 

niet verliezen. Mattheüs 10:42. Klein staat voor ons hart, voor wie 

we zelf zijn,. We zijn inderdaad maar klein en afhankelijk in alles 

van de Heere. 

 We hebben zelf niets om ons op te beroemen. Maar het 

kleine staat ook voor het kleine, waar de Heere zo oog voor 

heeft. Voor hen die niet meetellen, de zieken, de zwakken, de 

hulpbehoevenden, zijn discipelen, mensen die van zichzelf geen 

hoge pet op hebben. Oog en hart hebben,  juist voor de enkeling, 

voor hen die aan de kant van de weg liggen. Hen mogen we als 

een barmhartige Samaritaan, met wat we hebben, helpen en hun 

nood verlichten. 

De gemeente in Filadelfia bijvoorbeeld was niet groot, zij 

had kleine kracht, maar de Heere had geen enkele kritiek op die 

gemeente, omdat ze bij Gods Woord waren gebleven, omdat zij 
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dat Woord van God bewaard had en de Naam van Jezus niet had 

verloochend. Daarin is een klein mens, een kleine gemeente  

groot. Als hij of zij vasthoudt alleen en als gemeente aan Gods 

Woord. Als hij of zij geen water in de wijn doet, juist niet op 

ethisch vlak,  maar ook de Naam van Jezus blijft belijden, “want  

er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven 

waardoor wij zalig moeten worden “ Handelingen 4:12. Dat willen 

we door Gods genade blijven uitdragen,  

 

 

2. ‘K-SEG: STAP VOOR STAP.  

De aartsvader Jakob heeft na zijn strijd met de engel Gods 

bij de beek Jabbok een ontmoeting met zijn broer Ezau. Jakob is 

door die strijd een ander mens geworden. Hij voelt zich niet 

boven zijn broer Ezau verheven. Maar hij heeft oog voor het 

kleine en geringe. Want als zijn broer met hem samen wil 

optrekken naar vader Izak, zegt Jakob, dat hij wel zal komen,  

maar zich op dat moment wil aanpassen aan de tred van het 

kleinvee.  Want anders zou het te snel gaan voor de lammetjes en 

de geringen. Daar zit een wijze les in. Ook als gemeente van 

Christus hebben we de neiging om grote dingen te willen doen 

en snel vorderingen te maken. Maar daarbij is het gevaar groot, 

dat we te snel gaan en wie dan niet helemaal mee kan komen te 

bezeren, voor al geestelijk.  
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Daarom willen we slow, stap voor stap verder trekken. Ons 

aanpassen aan wie op dat moment niet zo gauw kan meekomen. 

Je kan dat ook vertalen met oog en hart hebben voor elkaar. Ja, 

we hebben een agenda, ja, we willen dit en dat, maar eerst ….: 

Hoe is het met je, broeder of zuster ? Zit je wel lekker in je vel, of 

zijn er zaken die…? Wat is het belangrijk, dat we oog en hart 

hebben en nog veel meer krijgen voor elkaar, voor waar de ander 

mee zit en zo nodig een hand en een voet voor die ander te zijn, 

een luisterend oor.  

Als ik dit zeg, besef ik maar al te goed, dat we dat elke 

keer maar weer moeten leren en het ons voorgehouden moet 

worden. Wellicht heeft de Heere ons daartoe hier gebracht, bij 

het kleine, een kleine gemeente, een kleine, financiële 

jaarrekening, omdat we ons leren aanpassen aan de tred van het 

kleinvee, om daarin werkelijk Lichtdragers te zijn. Omdat Jezus 

oog en hart heeft voor hen die arm van geest zijn, of hongeren 

naar de gerechtigheid, of zachtmoedig van hart zijn. 

 

 

3. ‘K-SEG: EENVOUDIG/Simpel.  

In Psalm 116:6 houdt de Bijbel ons voor dat de Heere de 

eenvoudige bewaart. Psalm 116 is één van de Hallelliederen, die 

Israël op elk Bijbels Feest,  zoals Pesach en Loofhuttenfeest, zingt. 

Het gaat over de liefde, die de Psalmist heeft voor de Heere God 

en juist in leven en sterven alles van Hem verwacht.  
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De Heere Jezus heeft die liefde aan Israël en ons laten zien 

en voor ons allen waargemaakt. Die liefde, niet alleen voor de 

ander, de geringen en kleinen en daarmee willen optrekken, maar 

bovenal de liefde voor God heeft Hij laten zien en gepraktiseerd. 

Hij was Zelf in alles van God afhankelijk. Tot op het kruis hield Hij 

aan God vast, zelfs in de Godverlatenheid.  

Alleen daarom mogen ook wij zeggen en zingen ‘God heb 

ik lief, want die getrouwe HEER, nam,  toen ik riep, met toegenegen 

oren mijn woorden aan, Hij zal mij blijven horen en levenslang ben 

ik niet eenzaam meer. Psalm 116:1 NB. 

Wie in alles, als een eenvoudig mens, het van de Heere 

verwacht, zal niet beschaamd uitkomen. Dat mogen wij ook zelf 

beleven en uitdragen in alles wat de Heere ons te doen gegeven 

heeft.   

Er is altijd het gevaar dat we meer willen doen dan dat we 

aankunnen. Ons werk voor de Heere mag ‘eenvoudig’ zijn. Dat wil 

zeggen ,dat we maar één boodschap hebben, “Jezus Christus en 

Die gekruisigd.” 1 Kor. 2:2. En dat we dat op een eenvoudige 

manier willen doen. Door middel van gebed, evangelisatie en 

studie, anderen die daar voor openstaan, willen helpen om 

discipelen van de Heere Jezus Christus te zijn.  

De korte samenvatting van het evangelie helpt mensen 

daarbij. Maar ook denk ik aan ons gebedsboekje om alleen of 

samen met  anderen te bidden voor die onderwerpen die 

aangereikt worden en alles met onze studie te maken hebben.  
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4. ‘K-SEG: GEESTELIJK GELEID.  

Het vierde en laatste onderdeel van ons visie verwijst ons 

naar Psalm 127:1 dat zegt: “Als de HEERE het huis niet bouwt, 

tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan; als de HEERE de stad niet 

bewaart, tevergeefs waken de wachters.” Het huis dat daar 

bedoeld is, is in eerste instantie het huis van God, de tempel. Wij 

als gelovigen, vormen een geestelijke tempel van de Levende 

God, gebouwd op dat ene fundament Christus. De apostel Petrus 

houdt ons in dat opzicht voor: “en kom naar Hem toe als naar een 

levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God 

uitverkoren en kostbaar, dan wordt u ook zelf, als levende stenen, 

gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om 

geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus 

Christus. Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een 

hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; en Wie in Hem gelooft, 

zal niet beschaamd worden.” 1 Petrus 2: 4-6 .  

We mogen ons allen als levende steen laten gebruiken 

voor de bouw van een geestelijk huis.  Maar bovengenoemde  

tekst uit Psalm 127:1  verwijst naar het ‘huis van Salomo’, dus het’ 

huis van David’, Die God zal bouwen. Uit Zijn nageslacht zal de 

Messias voortkomen. Maar het vraagt wel gehoorzaamheid en 

geloof aan allen uit dat huis. Al hun en ons doen en laten, hun en  

onze handel en wandel is in één woord waardeloos, als we ons 

door eigen verlangens en door eigen inzet en kracht laten leiden. 

Alleen als we vervuld zijn met Gods Geest, die ons dag aan dag 
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wil leiden en ons de weg wil wijzen, alleen dan zal wat we mogen 

doen vrucht dragen ten eeuwige leven.  

Daarom is het goed om oog en hart te hebben voor de 

geestelijke gezondheid. Een gezond geestelijk leven met de 

kern(merken) van zeven,  

Nadat dr. Chris Steyn en ondergetekende een studie 

hebben gedaan over het Bijbels Mensbeeld, n.a.v. Gen. 1:26 dat 

God de mens schiep ‘als Ons beeld, naar Onze gelijkenis,’ 

distilleerden we zeven kernmerken van het Bijbels mensbeeld. 

 Deze 7 kenmerken worden in de meditaties voor elke dag 

nader belicht en in de maandelijkse Bijbelstudie behandeld.  We 

hopen dat alle gemeenteleden actief hun bijdrage aan dit 

‘project’ voor gemeenteopbouw willen geven.  

 

5. Tot slot nog dit.  

Artikel 29 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis geeft 7 

kenmerken van de leden van de Kerk: De leden van de Kerk kan 

men  herkennen aan de  kenmerken van een christen:  

1. het geloof.1 (Zijn geheimenis2)  

                                       
1
 Johannes 1:12 Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht 

gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.  

1 Johannes 4:2 Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt 

dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God.  

https://www.nederlandse-geloofsbelijdenis.nl/zoeken?q=&type=bewijstekst&bijbelboek=43&hoofdstuk=1&vers_start=12
https://www.nederlandse-geloofsbelijdenis.nl/zoeken?q=&type=bewijstekst&bijbelboek=62&hoofdstuk=4&vers_start=2
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2. dat zij, na dat zij de enige Zaligmaker Jezus Christus 

aangenomen hebben, wegvluchten voor de zonde en zij 

de gerechtigheid na jagen 3. (Zijn gerechtigheid)  

3. Ook hebben zij de ware God en hun naaste lief 4 (Zijn 

goede relatie); 

4. ze wijken niet af van wat de Bijbel leert en zij kruisigen 

hun oude mens met zijn begeerten.5 (Zijn volmaaktheid) 

5. Dat wil niet zeggen, dat zij geen zwakheden meer 

hebben, maar door de Heilige Geest strijden zij daar 

tegen, hun leven lang. 6 (Zijn Geur)  

                                                                                     
2
 Achter elk van de genoemde kenmerken staat een kernwoord die dat kenmerk 

zo goed mogelijk probeert samen te vatten.  
3
 Rom.6:2 ---Volstrekt niet! Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde 

gestorven zijn, nog daarin leven?  

Filipp.3:12 ---Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag 

ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen.  

Filipp.3:8 --- In Hem gevonden wordt, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de 

wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit 

God door middel van het geloof. 

4
 1 Joh.4:19-21---  Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft. Als 

iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een 

leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft, hoe kan hij God 

liefhebben, Die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van Hem, dat wie 

God liefheeft, ook zijn broeder moet liefhebben.  
5
 Gal.5:24---Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten 

en begeerten gekruisigd.  
6
 Rom.7:15 --- Wat ik namelijk teweegbreng, doorzie ik niet, want niet wat ik wil, 

dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik.  

https://www.nederlandse-geloofsbelijdenis.nl/
https://www.nederlandse-geloofsbelijdenis.nl/zoeken?q=&type=bewijstekst&bijbelboek=45&hoofdstuk=6&vers_start=2
https://www.nederlandse-geloofsbelijdenis.nl/zoeken?q=&type=bewijstekst&bijbelboek=50&hoofdstuk=3&vers_start=12
https://www.nederlandse-geloofsbelijdenis.nl/zoeken?q=&type=bewijstekst&bijbelboek=50&hoofdstuk=3&vers_start=12
https://www.nederlandse-geloofsbelijdenis.nl/zoeken?q=&type=bewijstekst&bijbelboek=62&hoofdstuk=4&vers_start=19&vers_einde=21
https://www.nederlandse-geloofsbelijdenis.nl/zoeken?q=&type=bewijstekst&bijbelboek=48&hoofdstuk=5&vers_start=24
https://www.nederlandse-geloofsbelijdenis.nl/zoeken?q=&type=bewijstekst&bijbelboek=45&hoofdstuk=7&vers_start=15
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6. Zij nemen voortdurend de toevlucht tot het bloed, de 

dood, het lijden en de gehoorzaamheid van de Heere 

Jezus.7 (Zijn overgave)  

7.  In Hem hebben zij vergeving van hun zonden, door het 

geloof in Hem.8 (Zijn eigendom)  

 

Het mag en moet gaan om onze eenheid9 naar lichaam, ziel en 

geest met de Heere Jezus Christus, door de werking van de  

                                                                                     
Gal.5:17--- Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het 

vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen.  
7
 Rom.7:24-25 ---Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze 

dood? Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere.  

1 Joh.1:7-9 --- Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben 

wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt 

ons van alle zonde. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij ons 

zelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en 

rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle onge-  

rechtigheid.  

8
 Kol. 1:14 --- In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de 

vergeving van de zonden.  

Johannes 6:47----Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, heeft eeuwig 

leven.  
9
 Joh, 15:5 ---Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die 

draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen  

Ef. 2:14--- Want Hij is onze vrede, Die beide3n één gemaakt heeft. 

Kol. 3:1-3 ---Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die 

boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit, bedenkt de 

https://www.nederlandse-geloofsbelijdenis.nl/zoeken?q=&type=bewijstekst&bijbelboek=45&hoofdstuk=7&vers_start=24&vers_einde=25
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Heilige Geest, in geloof, hoop en liefde en hoe die eenheid tot 

stand gebracht wordt en wat die eenheid kan wegnemen, 

verhinderen en ongedaan maken.   

Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. 

Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. 

 

Neem mijn handen, maak ze sterk, trouw en vaardig tot uw werk. 

Maak dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet. 

 

Neem mijn stem, opdat mijn lied U, mijn Koning, hulde biedt. 

Maak, o Heer, mijn lippen rein, dat zij uw getuigen zijn. 

 

Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets aan U onthoud. 

Maak mijn kracht en mijn verstand tot een werktuig in uw hand. 

 

Neem mijn wil en maak hem vrij, dat hij U geheiligd zij. 

Maak mijn hart tot uwe troon, dat uw Heilge Geest er woon'. 

 

Neem mijn zonden en mijn schuld in 't beleid van uw geduld. 

Maak dat ik, opstandig kind,steeds de weg tot U hervind. 

 

Neem, o Trooster, mijn verdriet, Gij veracht mijn tranen niet. 

                                                                                     
dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw 

leven is met Christus verborgen in God.  
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Maak dat ook in mij uw kracht steeds in zwakheid wordt volbracht. 

 

Neem en weeg mijn staat en stand in de weegschaal van uw hand. 

Maak dat ik in deemoed leer knecht te zijn, als Gij, o Heer. 

 

Neem en zegen alle vreugd, al 't geluk dat mij verheugt. 

Maak dat ik mij nimmer schaam mens te wezen in uw naam. 

 

Neem ook mijne liefde, Heer, 'k leg voor U haar schatten neer. 

Neem mijzelf en voor altijd ben ik aan U toegewijd. 

 

Gez. 473 Lvdk   

  

Noordwijk, september 2019 

ds. Sjaak Maliepaard,  


