
Lieve confirmanten van 2004 
Op deze belangrijke feestdag van jullie confirmatie heet ik jullie hartelijk welkom in 
het huis van de Heer. De liefde van God heeft zich tot nu toe op een bijzondere wijze 
aan jullie geopenbaard in jullie ouderlijk huis, in jullie gemeente en in de 
verschillende vormen van onderwijs. Vandaag geeft onze hemelse Vader jullie een 
speciaal teken van Zijn goedheid en vriendelijkheid bij jullie confirmatie. Voor deze 
bijzondere gelegenheid heb ik een woord voor jullie uit Efeziërs 5:16: Koopt de tijd 
uit! 
Eens was er een tijd zonder wet, toen verkondigde de Eeuwige door Mozes de wet 
waaronder het oude verbondsvolk moest leven. Toen de Zoon van God mens werd, 
begon de heerlijke genadetijd die echter ook eens zal eindigen. Wij leven in de 
mooiste periode van deze genadetijd omdat de wederkomst van Jezus nabij is. 
Daarom kopen wij de tijd uit. Diep in ons hart dragen wij de zekerheid: Onze Heer 
komt! 
Voor onze tijd, die ook gekenmerkt wordt door de tekenen van de gemeente 
Laodicéa, raadt de Zoon van God om bij Hem goud, witte klederen en ogenzalf te 
kopen. Wat had de Heer tegen de gemeente Laodicéa? Besluiteloosheid, 
bedrieglijke zelfkennis en afwijzing van de aanbiedingen van God. Dat alles is niet in 
overeenstemming met de wil van de Heer. 
Jullie zijn echter onderwezen in de grondbeginselen van ons mooie geloof. Daarom 
zullen jullie ernaar streven de goddelijke aanbiedingen aan te grijpen: goud betekent 
voor ons het teken van de waarheid, witte klederen duiden op de sacramenten en 
door het gebruik van ogenzalf beseffen wij dat het woord van God ons inzicht 
verschaft. Daardoor voltrekt zich aan jullie zielen een heel bijzondere ontwikkeling: 
jullie worden waardig voor de bruiloft van het Lam. 
Het is God welgevallig wanneer jullie het geloofsbesef meer en meer verdiepen en er 
naar streven steeds meer te groeien in het wezen van Jezus Christus. Bovendien 
worden jullie gezegend als jullie de kostbare tijd binnen het kader van jullie 
mogelijkheden gebruiken om mee te werken in het werk van God. Iedereen heeft 
gaven en mogelijkheden ontvangen waarmee hij zich in de gemeente nuttig kan 
maken. Dat alles is een goede manier om de tijd uit te kopen. 
Een heel belangrijk punt is: geen mens kan zichzelf verlossen van de schuldenlast 
die door de zonde ontstaat. Onze hemelse Vader heeft ervoor gezorgd dat de Zijnen 
door het eenmaal gebrachte offer en de verdienste van Zijn Zoon  telkens weer 
daarvan bevrijd kunnen worden.  
Ik wil jullie graag op het hart drukken altijd naar de dis des Heren te gaan om daar 
onder de zondevergeving te komen en in het Heilig Avondmaal gemeenschap te 
ervaren met de Zoon van God.  
Wanneer jullie de tijd naar beste krachten uitkopen in zin en geest zoals hierboven 
beschreven, wordt jullie geloof gesterkt, worden jullie gezegend en kunnen jullie  
daardoor zelf tot zegen zijn. 
In verbondenheid met alle Apostelen op aarde verblijf ik met hartelijke groeten en 
zegenwensen, 
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