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Mentor

U heeft wel eens van een mentor
gehoord.  Een  mentor  is  een
raadsman en  een  vrouwelijke
mentor heet een mentrix.

Laatst  vroeg  een  bevriend
voorganger  aan  mij,  of  ik  zijn
mentor wilde worden. Omdat hij
een  respectvolle  broeder  is  en
ook niet zo jong meer, vroeg ik
op  mijn  beurt  aan  hem,  of  hij
ook mijn mentor wilde zijn.

Dat  noemen  ze  een  co-
mentorschap  en  dat  treffen  we
ook  in  de  bijbel  aan.  Een
voorbeeld  van  een  co-
mentorschap  is  David  en
Jonathan. 

We  hebben  eigenlijk  allemaal
een mentor in ons leven nodig.
Iemand  die  je  om  raad  kunt
vragen;  die  je  kunt  vertrouwen
en die je ook durft te vermanen
want  we  hebben  allemaal
correctie nodig in ons leven. 

Velen  vinden  in  het  huwelijk
een  co-mentorschap  waarin  de

man  raad en tips geeft aan zijn
vrouw en omgekeerd de vrouw
aan de man.

Wie was de mentor van Elisa ?
Elia
Wie was de mentor van Samuël?
Eli.
En  wie  was  de  mentor  van
Jozua?  Mozes.

Het  mentorschap  komt  ook  in
het  Nieuwe  Testament  voor.
Wie was de mentor van Paulus
toen  hij  pas  tot  bekering  was
gekomen  …?  Allen  schuwden
hem  maar  Barnabas  trok  zich
hem aan. 

En  wie  was  de  mentor  van
Timotheüs …? Paulus.

Een  mentor  moet  je  dus  raad
kunnen vragen en je moet  hem
kunnen vertrouwen en hij  moet
je  kunnen  vermanen  zodat  je
niet scheef gaat op één of ander
gebied.

We hebben in de Here Jezus  –
zowel broeders als zusters – de
beste Mentor die er is. Hij weet
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alles van ons en Hij geeft goede
raad  en  ook  vermaant  Hij  ons.
En daarbij  is Hij  buitengewoon
barmhartig.  

We  lezen  over  deze  hemelse
mentor  in  Hebr.  4:14/16  waar
staat:

Daar  wij  nu  een  grote
hogepriester  hebben,  die  de
hemelen  is  doorgegaan,Jezus,
de Zoon van God, laten wij aan
die belijdenis vasthouden.

Want  wij  hebben  geen
hogepriester,  die  niet  kan
medevoelen  met  onze
zwakheden,  maar  een,  die  in
alle dingen op gelijke wijze als
wij  is  verzocht  geweest,  doch
zonder te zondigen.

Laten  wij  daarom  met
vrijmoedigheid  toegaan  tot  de
troon  der  genade,  opdat  wij
barmhartigheid  ontvangen  en
genade  vinden  om  hulp  te
verkrijgen te gelegener tijd.

Deze Mentor  heet Jezus,   onze
grote  Hogepriester.  Hij  kan
meevoelen  met  onze

zwakheden.  Hij is in alle dingen
op gelijke wijze als wij verzocht
geweest,  doch  zonder  te
zondigen.

Zo vaak als wij verzocht worden
-  schrijft Jacobus vijf bladzijde
verder  in  de  bijbel  in  Jacobus
1:14  –  komt  dit  voort  uit  de
zuiging en verlokking van onze
eigen begeerte.  

Daarna,  als  die  begeerte
bevrucht  zou  worden,  baart  zij
zonde.

Jezus werd op gelijke wijze als
wij  verzocht,  dus  ook  door
zuiging  en  verlokking  van
begeerten,  maar  die  begeerten
werden nooit bevrucht. Hij heeft
nooit gezondigd.  

Hij kwam in een vlees, aan dat
der  zonde  gelijk,  schrijft
Romeinen  8:3  maar  Hij  heeft
nooit naar het vlees geleefd.

Hij  werd  in  alle  dingen,  op
gelijke  wijze  als  wij  verzocht,
maar dat wil niet zeggen dat alle
verzoekingen  van  ons  gelijk
waren aan die van Hem.   
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Nee,  maar  Hij  werd  wel  op
gelijke wijze,  dat  wil  zeggen –
zoals in Jacobus staat, verzocht.

Hij  kan  daarom  goed  met  ons
mee gevoelen en ons ook goed
raad  gegeven.   Hij  is  de  beste
Mentor  die  er  is,  zowel  voor
broeders als ook voor zusters.

We  hebben  allemaal  een  soort
mentoraat voor elkaar, door voor
elkaar een voorbeeld te zijn.  

Dat  wordt  een  passief
mentorschap genoemd.  Zelfs als
je  jong  bent,  kun  je  een
voorbeeld zijn, zoals Paulus aan
Timotheus  schreef  in  1  Tim.
4:11

Niemand  schatte  u  gering  om
uw jeugdige leeftijd, maar wees
een voorbeeld voor de gelovigen
in woord, in wandel, in liefde, in
geloof en in reinheid.

Een  voorbeeld  in  je  woorden,
wat je zegt. Een voorbeeld in je
wandel  –  en  in  de  Engelse
vertaling  staat  het  woord
"conduct"  en  dat  betekent

gedrag.  Een voorbeeld dus in je
gedrag.  

Een  voorbeeld  in  liefde  naar
elkander toe en een voorbeeld in
geloof, in vertrouwen. 

En Paulus spoort Timotheus ook
aan  om een voorbeeld  voor  de
gelovigen te zijn in reinheid.

Paulus  schrijft  zo  ongeveer  in
Filip.  4:9  Hetgeen gij  van mij
geleerd,  gehoord,  en  gezien
hebt,  doet  dat;  en  de  God des
vredes zal met u zijn.

Er  zijn  ook  historische
mentoren,  die  al  overleden zijn
en door hun leven een voorbeeld
en  mooie  boeken  hebben
nagelaten  waar  wij  nut  van
kunnen hebben. 

Denk  b.v.  aan  boeken  over
Hudson  Taylor  en  boeken  van
Andrew Murray en anderen.

Er zijn  ook historische bijbelse
mentoren  en  één  daarvan komt
met  heel  praktische  tips
namelijk Jacobus.
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Hij  geeft  aansporingen  en
vermaningen en spreekt dikwijls
over  "mijn  geliefde  broeders"
dus hij was een barmhartig man.

Denk b.v. aan dat wat in Jacobus
3:13/18 en daar gaan wij ons op
richten  in  de  rest  van  deze
samenkomst:

13  Wie  is  wijs  en  verstandig
onder u? Hij tone uit zijn goede
wandel  zijn   werken met  wijze
zachtmoedigheid.

Wie  op  de  juiste  manier
zachtmoedig  is,  is  wijs.  Uit
iemand  zijn  handel  en  wandel
zal blijken, of hij of zij wijs is. 

Wijze zachtmoedigheid!  Dat
zijn heerlijke woorden om in het
hart te sluiten.

Indien een christen verbitterd is
geworden of als er zelfzucht in
zijn  hart  is,  dan  kan  hij
misschien  wel  rake  dingen
zeggen,  maar  dat  is  niet  de
wijsheid die van boven komt:

14  Indien  gij  echter  bittere
naijver en  zelfzucht in  uw hart

hebt,  beroemt  u   dan  niet  en
liegt  niet  tegen de waarheid.15
Dat is niet de wijsheid, die van
boven komt,  maar zij  is  aards,
ongeestelijk, duivels.

Saul  liet  de  duivel  toe  in  zijn
hart  en  hij  gooide  op  een  dag
met  een  spies  naar  David  om
hem  te  vermoorden.  Er  was
bittere  naijver  (jaloersheid)  en
zelfzucht in zijn hart.

16  Want  waar  naijver  en
zelfzucht  heerst,  daar  is
wanorde  en  allerlei  kwade
praktijk.

Het  gevolg dus  van jaloersheid
en  zelfzucht  is:  wanorde en
allerlei kwade praktijken.  

Dat  is  iets  wat  wij  niet  willen
dus we gaan naar vers 17 want
we  verlangen  naar  de  wijsheid
die van boven komt: 

17 Maar de wijsheid van  boven
is  vooreerst  rein,  vervolgens
vreedzaam,   vriendelijk,
gezeggelijk,  vol van ontferming
en goede vruchten,  onpartijdig
en ongeveinsd.
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De  ware  wijsheid  komt  van
boven en dat moet ik altijd goed
beseffen. Het kan ons van God
gegeven worden en  blijven  wij
in Christus als een rank aan de
wijnstok  –  zo  afhankelijk  en
geheel  op  Hem  gericht  –  dan
kan  zijn  wijsheid  door  mij
werken.

Die  wijsheid  van  boven  is
vooreerst rein. 

Wanneer  we  met  reine  dingen
bezig zijn, dan worden wij rein.
Daarom  zegt  Paulus  ook  in
Filip. 4:8  Al wat rein is, bedenk
dat. 

Met  andere  woorden:  vul  je
gedachten  met  reine  dingen.
Het is ook in het natuurlijke zo:
wie ongezonde dingen eet,  kan
er  ziek  van  worden  maar  wie
gezonde  dingen  eet,  wordt  er
gezond van.

Zo  is  het  ook  wat  ons  hart
betreft:  vullen we ons hart  met
zuivere  en  reine  dingen,  dan
worden wij rein en dan kunnen
we  ook  toenemen  in  wijsheid,

want  …. de wijsheid van boven
is vooreerst rein.

Vervolgens  (zegt Jacobus 3: 17)
is de wijsheid vreedzaam. 

De wijsheid is vreedzaam. Waar
ruzie  en  woordenstrijd is, is  op
dat  moment  geen  wijsheid  aan
het woord.

Er  staat  over  Jezus  in  Ef.  2:15
geschreven,  dat  Hij  in  Zichzelf
vrede  maakte.  En  dat  is  ook
belangrijk  voor  ons  als  er  het
één  en  ander  in  ons  vlees
werkzaam is. 

Dan  gaat  het  er  om,  vrede  in
onszelf  te  stichten  en  dan  zijn
we de ware kinderen Gods zoals
Jezus  ons  leert  in  Math.  5:9
waar staat: 

Zalig  zijn  de  vredestichters,
want  zij zullen  kinderen  Gods
genoemd worden. 

De  wijsheid,  die  van  boven
komt - is ook  vriendelijk.  In 2
Cor. 10:1 wordt gesproken over
de vriendelijkheid van Christus.



      -  6  -

Jezus was vriendelijk en  zijn
vriendelijkheid  was  bij  alle
mensen,  met  wie  Hij  om  ging
bekend.   En zo zal het ook zijn
met ons die de Geest van Jezus
ontvangen hebben.  Dan gaat  in
vervulling wat in Filip. 4:5 staat,
namelijk:  uw vriendelijkheid zij
bij alle mensen bekend.

Het is wijsheid om vriendelijk te
zijn  want  –  zoals  Spreuken
15:20  zegt  –  vriendelijk
stralende ogen verheugen  het
hart.

De  wijsheid,  die  van  boven
komt – is ook gezeggelijk.   Als
je  open  staat  voor  raad  en
vermaning; en je een luisterend
oor hebt naar de ander toe, dan
is dat wijs.

In  Psalm  2:10  staat:  weest
verstandig  en  laat  je  gezeggen.
De  wijsheid  die  van  boven
komt,  laat  zich gezeggen; zij  is
gezeggelijk.

De  wijsheid  van  boven  is  ook
vol van ontferming.   Wat is de
wijsheid, die van boven is, toch
mooi. Zij is vol van ontferming. 

En geprezen zij  God voor onze
hemelse Mentor, de Here Jezus
Christus, die altijd leeft om voor
ons te pleiten. 


