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Inleiding  
Een leven met maskers: uitbundige om de grauwheid van het dagelijks leven te compenseren; 
imponerende om eigen kleinheid te overstemmen; angstig-agressieve omdat we stikken van 
onzekerheid of kleurloze maskers omdat we ons hebben verzoend met een schijnbaar zinloos en 
kleurloos leven. Sommige maskers camoufleren, anderen zijn geleidelijk aan de uitdrukking 
geworden van wat we werkelijk voelen en denken.  
 
Jezus Christus sprak tijdens Zijn leven op aarde over liefde: liefde die méér is dan emotionaliteit en in 
allerlei situaties concreet ervaren kan worden. Over liefde die echt is en een gezicht heeft. Liefde die 
ervoor zorgt dat we niet langer maskers hoeven te dragen. Omdat we onszelf mogen en durven zijn. 
Omdat we geloven dat ons leven waardevol is.  
Over die levensechtheid gaan de volgende meditaties. De bijbelwoorden uit Romeinen 12:9-21 
dienen hierbij als leidraad. 
 
Hopelijk helpt het ons om (opnieuw) te ontdekken hoe levensecht de boodschap van God is voor 
mensen die naar Zijn beeld zijn geschapen. En hoe Hij ons wil toerusten om vanuit een eerlijke relatie 
met Hem geloofwaardige mensen te worden. Mensen die ondanks hun onvolkomenheden leren op 
een integere manier hun geloof te beleven en door te geven. 
 

Tekst: Marleen Ramaker 
© 2006 
St. Bijbel, Media & Samenleving 

  



 
Leven zonder masker 

Korte toelichting: pagina 1 
 

 
 
Korte toelichting op het bijbelboek Romeinen  
De Romeinenbrief werd ca 57 na Christus door Paulus geschreven. Een man die door allerlei moeite 
heen de genade ontdekt heeft die God in Jezus aanbiedt. Hij onderkende en besefte zich dat hij met 
al zijn goede werken  en ijver tekort schoot ten opzichte van een heilig God. Hij kwam op het punt te 
erkennen dat Jezus ook voor hem gestorven was en dat alleen in Hem behoud mogelijk was.   
  
Paulus schrijft in verschillende brieven over dit gebeuren. 
Enkele voorbeelden: 
'U hebt immers gehoord van mijn levenswandel, voorheen in het Jodendom, dat ik de gemeente van 
God uitermate fel vervolgde en die verwoestte; en dat ik in het Jodendom meer vorderingen maakte 
dan veel leeftijdgenoten onder mijn volk, omdat ik een nog groter ijveraar was voor de overleveringen 
van mijn vaderen. Maar toen het God, Die mij vanaf de schoot van mijn moeder heeft afgezonderd en 
geroepen door Zijn genade, behaagde Zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Hem door het Evangelie 
onder de heidenen zou verkondigen, ging ik niet meteen te rade bij vlees en bloed, en ging ik ook niet 
naar Jeruzalem, naar hen die al vóór mij apostel waren; maar ik vertrok naar Arabië en keerde weer 
terug naar Damascus. Daarna, drie jaar later, ging ik naar Jeruzalem om Petrus te bezoeken, en ik 
bleef vijftien dagen bij hem, ' (Galaten 1:13-18). 
 
'...besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreeër uit de 
Hebreeën, wat de wet betreft een Farizeeër, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat de 
rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om 
Christus' wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de 
voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik dat alles als schade ervaren 
heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen, en in Hem gevonden word, 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…,’ (Filippenzen 3:5-9). 
 
'...Ik immers ben de minste van de apostelen, die niet waard ben een apostel genoemd te worden, 
omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben, en Zijn 
genade voor mij is niet tevergeefs geweest...,' (1 Korinthe 15:9-10). 
 
'En ik dank Hem Die mij kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat Hij mij trouw 
geacht heeft, toen Hij mij een plaats gaf in de bediening, mij, die vroeger een godslasteraar was, een 
vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid bewezen, omdat ik het in onwetendheid 
gedaan heb, in ongeloof. De genade van onze Heere is echter zeer overvloedig geweest, met geloof en 
liefde, die er is in Christus Jezus,' (1 Timotheüs 1:12-14). 
 
God gebruikte Paulus voor het schrijven van veel nieuwtestamentische brieven, waaronder de brief 
aan de Romeinen. Een man die vroeger vijandig had gestaan tegenover de leer van Jezus en  - 
doorkneed in de leer van het Oude Testament - blind was voor de vervulling van veel beloften in de 
persoon van Jezus. 
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Consequent aan zijn overtuiging van het verkeerde van Jezus’ boodschap, had hij volgelingen van 
Jezus vervolgd, laten gevangen nemen en veroordelen. Die Paulus ontmoet op een gegeven moment 
de opgestane, levende Heer. Hij komt hierdoor tot berouw en inzicht en tot een ingrijpende 
ommekeer. Na een periode van persoonlijke bezinning en toerusting gaat God hem inschakelen. God 
gebruikt daarbij zijn enorme kennis van het Oude Testament en - omdat hij zelf heeft geworsteld met 
Jezus' woorden - probeert hij Joden te overtuigen van de waarheid ervan en spreekt hij over zijn 
eigen ontdekking van de waarheid (zie Romeinen 1:1-5). 
Maar God gebruikt hem ook voor de heidenen, voor mensen die het Joodse gedachtengoed niet 
kennen maar eveneens de boodschap van Jezus Christus nodig hadden. God gebruikt ook hierin de 
opleiding en vorming die Paulus genoten had. 
 
In alle brieven probeert Paulus echter steeds weer duidelijk te maken dat zijn opleiding en 
achtergrond niet doorslaggevend zijn, maar het feit dat hij zich ‘een geroepene’ weet, zie  
Romeinen 1:1. Hij wil zich daarbij als een ‘dienstknecht’ opstellen, ook ten aanzien van de christenen 
die in Rome wonen en ‘versterking’ nodig hebben (1:12). Ook maakt hij duidelijk dat het steeds gaat 
om de centrale Persoon: Jezus Christus (1:3-4) en om de boodschap van het Evangelie. Heel 
kernachtig schrijft hij: ‘Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een 
kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek,’ 
(Romeinen 1:16). 
 
Paulus draait in deze brief ook niet om de zonde heen (zie 1:18-32 en 3:10-12) en benadrukt met 
klem dat goede werken en het voldoen aan allerlei godsdienstige verplichtingen ons niet kunnen 
redden, maar alleen geloof in Jezus Christus. Alleen Hij kan ons van onze schuld en zonde bevrijden. 
Alleen Hij kan ons innerlijk, ons hart veranderen (2:29 en 3:21-24). Jezus is door God voorgesteld 'als 
zoenmiddel' waarin we ons vertrouwen mogen uitspreken. We zien in Jezus Gods liefde voor ons en 
Gods verlangen om weer een herstelde relatie met ons te hebben. Twee voorbeelden: 
 

 'Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. 
Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij 
staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God,’ (Romeinen 5:1-2). 

 

 'God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog 
zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem 
behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn 
door de dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door Zijn leven, omdat 
wij verzoend zijn,’ (Romeinen 5:8-10). 

 
Paulus benadrukt ook dat we vanuit de natuurlijke, ‘oude mens’, God niet kunnen dienen. Gods 
Geest wil de ‘nieuwe mens’ in ons leggen en uitwerken en ons in groeiende mate omvormen naar 
het beeld van Jezus. Paulus doet bijvoorbeeld in Romeinen 6:4 de oproep dat we ‘…ook wij in een 
nieuw leven zouden wandelen,’en in vers 22 lezen we: 'Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan 
God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven.' 
 
God wil het leven geven en Hij wil vrucht bewerken door Zijn Geest. In Romeinen 8 benadrukt hij dat 
we ons door de Geest van God moeten willen laten leiden, de Geest die we 'als eerste gave 
ontvangen hebben' (8:23). De Geest die ons ‘gelijkvormig aan het beeld van Zijn Zoon’ wil maken 
(6:29). 
 
In de Romeinenbrief gaat Paulus verder niet voorbij aan veel vragen: de positie en toekomst van 
Israël; de situatie van de wereld en maatschappelijke structuren; aan veel moeilijke omstandigheden 
die van het leven deel uitmaken en geestelijke strijd (zie bijvoorbeeld 8:37-39). 
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Vanaf hoofdstuk 12 komen daarbij veel praktische aanwijzingen ter sprake, hoofdstukken die laten 
zien dat het christen-zijn ons hele mens-zijn omvat en onze plaats en invloed in kerk en samenleving. 
Romeinen 12:9-21 is hiervan een voorbeeld. In dit boekje concentreren we ons vooral hierop, waarbij 
het echter goed is deze boodschap in het geheel van het bijbelboek te plaatsen. 
 
Ons leven mag heen wijzen naar degene aan wie we zijn toegewijd. In Romeinen 12:1-2 roept Paulus 
ons op om op grond van alles wat God voor ons gedaan heeft, ons '...uw lichamen aan God te wijden 
als een levend offer...,' en om ons denken en innerlijk steeds op Hem af te stemmen. Op Zijn 
bedoelingen en wil. In de daarop volgende verzen lezen we verder over de uitwerking van Gods 
liefde en wil in onze omgang met mensen en situaties. Over dat wat God via ons toegewijde leven 
kan en wil doen, zodat ook anderen met Hem in aanraking komen. 
Paulus gaat in zijn gesprek over geloof en praktijk niet voorbij aan de innerlijke strijd in ons hart. In 
hoofdstuk 7:24-25 lezen we dat hij zich beseft dat het christenleven in eigen kracht niet haalbaar is. 
Alleen Christus kan het in ons bewerken en door ons zichtbaar maken. Romeinen 8 spreekt daarna 
over Gods Geest en de noodzaak om ons dagelijks leven onder Zijn leiding en kracht te stellen. Het is 
van belang dat we in gelovig vertrouwen en gehoorzaamheid aan Gods Woord met deze Geest 
samenwerken en openstaan voor Zijn werking. Waar in Romeinen 7 steeds het kwetsbare, falende, 
menselijke ‘ik’ genoemd wordt, komt in hoofdstuk 8 de Geest voluit aan het woord. Overgave aan 
Hem en Zijn werk in ons leven is de sleutel om geestelijk te groeien en vrucht te dragen. Jezus sprak 
hier al over toen Hij het beeld van de wijnstok en de ranken gebruikte.  
Het betekent dat we als rank verbonden zijn en blijven aan de wijnstok. Dan alleen kan de Geest van 
Christus vrucht geven. 'Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn 
discipelen bent, ' (Johannes 15:8). 
 
Tenslotte nog een opmerking: wanneer we Romeinen 12:9-21 lezen, worden we getroffen door de 
overeenkomst met de Bergrede: de levensstijl die volgens Jezus hoort bij de mensen die als een 
beelddrager van God willen leven. Mensen in wie de Geest van God werkzaam is. Geloof en praktijk 
kunnen met elkaar verweven zijn zoals Jezus dit in Johannes 13:17 zegt: 'Als u deze dingen weet, zalig 
bent u als u ze doet.' 
Ook Romeinen 12 spreekt hierover, evenals Jezus’ boodschap o.a. opgetekend in de Bergrede. Dr. 
F.F. Bruce vermeldt in zijn commentaar op het boek Romeinen (‘Romans’, Tyndale Press, London): 
‘Omdat nog geen van de canonieke Evangeliën op dat moment was geschreven, was de leer van 
Christus die hen was toevertrouwd in elk geval mondeling bekend bij de kerken, maar wellicht ook in 
de vorm van geschreven samenvattingen,’ waarvan Romeinen 12:9-21 een voorbeeld kan zijn. Paulus 
maakt ons dus vertrouwd met Jezus’ boodschap waarbij de oproep tot liefde niet beperkt wordt tot 
zorg voor geloofsgenoten, maar een oproep inhoudt voor iedereen, ook voor degenen die het ons 
moeilijk kunnen maken. Alleen dán krijgt de boodschap van Jezus gezag en blijkt dat Gods Geest de 
kracht heeft om ons menselijk hart om te buigen en toe te rusten. 
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Hoofdstuk 1  

Laat de liefde ongeveinsd zijn  
(Romeinen 12:9) 
 
Leven uit vertrouwen in Gods nabijheid en liefde...  
Wanneer dit voor ons betekenis krijgt, zal het ongetwijfeld ook van invloed zijn op onze 
levenshouding. Paulus gaat er in ieder geval van uit en stelt heel duidelijk: ‘Laat de liefde ongeveinsd 
zijn…’ De liefde zij oprecht. Liefde moet echt zijn, willen we de waarde ervan beleven. Onechte liefde 
stelt teleur, geeft verbittering en zelfs cynisme.  
‘Het Boek’ vertolkt het zo: ‘Laat uw liefde geen schijnvertoning zijn.’ Met andere woorden: we 
moeten niet doen alsof we liefhebben. Daar prikken mensen doorheen. 
 

Waarom zijn we als mensen vaak onecht? 
Is één van de meest voorkomende redenen niet dat we teveel zijn gefixeerd op ons eigen belang? 
Dat we het contact met de ander vooral dàn zoeken wanneer wij daaraan behoefte hebben en 
wanneer het ons past? Echte interesse en liefde is moeilijk op te brengen. Komen we de ander vaak 
niet net genoeg tegemoet om voor ons gevoel niet onbeleefd te zijn? We doen vaak plichtsgetrouw 
wat we denken te moeten doen voor een ander, maar dan wel vrijblijvend... 
Hoe vaak zeggen we niet: ‘Hoe gaat het met u/jou?’ om daarna direct door te lopen. We zouden 
immers kunnen opschrikken wanneer die persoon zou zeggen: ‘Eerlijk gezegd niet zo goed.’ Zo ver 
willen we niet gaan. Met die mogelijkheid houden we liever geen rekening. 
 

Zou daarom zoveel oppervlakkigheid ervaren worden?  
Omdat we het als mensen zo druk hebben met onze eigen zaakjes: ons werk, ons huiselijk leven, 
onze verlangens en wensen, onze teleurstellingen, onze activiteiten en sociale contacten. 
Of met onze problemen. Problemen die ons denken zo kunnen vervullen dat er geen ruimte is voor 
een ander en dus niet voor actieve, creatieve, meelevende liefde, die stappen naar anderen 
onderneemt. 
Eén van de ergste oorzaken is echter dat we het geloof in de liefde hebben opgegeven en het zijn 
gaan afdoen als een niet haalbare emotie. Wellicht nog een ingrediënt voor idealisten, maar iets dat 
op de nuchtere werkelijkheid weinig invloed heeft. Zijn mensen nog wel te vertrouwen, wat doen ze 
met jou en de liefde die je soms zou willen geven? Is een huisdier vaak niet betrouwbaarder en in 
staat tot aanhankelijkheid en trouw? Hoe vaak ben je niet teleurgesteld? 
 

De liefde zij ongeveinsd 
In een engelse vertaling staat: ‘Let love be without hypocrisy,’ (NASB). Een woord dat in het Grieks 
voorkomt. Zo was een hypokritès een toneelspeler en in de oudheid hadden toneelspelers een 
masker op. Ongeveinsde liefde is dus eigenlijk liefde zonder masker, liefde die vanuit ons hart - de 
binnenkant - voortkomt en een bewuste keuze is. Een keuze waarvoor we ons verantwoordelijk 
weten.  
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Liefde zonder hypocrisie.  
Is dat mogelijk? Kan liefde echt zijn? Is het niet zo dat liefde pas als echt ervaren wordt, wanneer de 
drágers ervan echt zijn? Wanneer mensen zich niet anders voordoen dan ze zijn? Echte liefde is liefde 
zonder masker. Liefde waarbij we onszelf zijn en waarbij de ander zichzelf kan zijn. 
 
Echte liefde begint waar we zelf echt mens willen zijn en worden. Een mens in verbinding met zijn 
Schepper, met de eeuwige God die van Zichzelf zegt dat Hij liefde is. 
Er zal veel gebeuren wanneer we als mens onze ontoereikendheid erkennen en onze schuld inruilen 
voor het aanbod van God liefde, door het geloof in Christus’ plaatsvervangende offer. Als we ons aan 
die liefde gewonnen geven, en ons door deze liefde in beweging laten zetten, heeft dat gevolgen.  
 

 Dan leren we onszelf aanvaarden omdat God ons in Christus aanziet. 
 

 Dan leren we putten uit Gods vergeving en liefde, een bron die onze dorst wil lessen en ons 
helpt om onze opgeklopte menselijke onechtheid in te ruilen voor goddelijke echtheid, voor 
oprechte zorg voor de ander. 
 

 Dan leren we ontdekken dat we in Gods ogen waardevol zijn en andere mensen mogen zien als 
mensen van waarde die onze aandacht en liefde waard zijn. 
 

 Dan leren we dat ondanks onze menselijke onvolmaaktheden en beperkingen, God ons wil 
onderwijzen in deze echte liefde. Liefde die Hij door Zijn Geest in ons hart wil planten en tot 
wasdom wil laten komen. 
 

 Dan hoeven we niet krampachtig onze tekorten te camoufleren. Ook ten opzichte van onze 
omgeving mogen we duidelijk maken dan we met God onderweg zijn. Leven uit Gods vergeving 
leert ons om trots af te leggen en hierin kwetsbare leerlingen van Jezus te zijn. 

 
In Johannes 15, zegt Christus dat we als rank aan de wijnstok vrucht mogen dragen. Vrucht die ook 
de ‘ongeveinsde liefde’ aangaat. Een voorwaarde is echter om in de wijnstok te blijven, om in 
Christus en Zijn Woord te blijven. Een andere voorwaarde is om open te staan voor het snoeien van 
onze hemelse Vader, voor de veranderingen en vrucht die Hij in ons leven wil bewerken. Snoeien 
betekent uitdunnen en krenten. Het verwijderen van die zaken die optimale groei in de weg staan.  
In de Hebreeuwse taal hebben ‘snoeien’ en ‘rein zijn’ (Johannes 15:2) dezelfde stam. Het snoeien wil 
ertoe bijdragen dat ons leven steeds meer gereinigd en gelouterd zal worden. Ook in de vrucht van 
de liefde. 
 
Wij kunnen dit snoeien onder ogen zien wanneer we tegelijkertijd de hand van God vertrouwen die 
het snoeimes hanteert. Wanneer we in contact blijven met Zijn liefde. Liefde die draagt, voedt, 
reinigt en vormt. Liefde die echt is en ons tot levensechte mensen wil maken. 
 

Om over na te denken: 
1. Probeer eens voorbeelden te bedenken uit eigen leven en ervaring van onechte en echte liefde. 
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Hoofdstuk 2 

Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede  
(Romeinen 12:9)  
   

Afkerig zijn... gehecht zijn aan... 
Twee begrippen die aangeven dat een keuze voor het goede een absolute toewijding vraagt. 
 
Afkerig zijn betekent: je omdraaien, je afwenden van het verkeerde. Niets te doen willen hebben met 
het kwade, er zelfs een afkeer en afschuw van hebben. 
Gehecht zijn aan het goede betekent dat je je eraan wilt vastklampen, dat je het zó van waarde acht 
dat je eraan wilt verbinden. Aan iets gehecht zijn betekent ook dat je van iets houdt, dat je het goede 
wilt omarmen en liefhebben. 
 
De ongeveinsde liefde waarover het in het vorige hoofdstuk ging, heeft hiermee te maken. Wanneer 
we Gods liefde leren begrijpen en willen beantwoorden, dan willen we alles leren bezien vanuit Zijn 
ogen. Dan gaan we een afkeer krijgen van het kwade, van dat wat afbreuk doet aan Gods 
bedoelingen met ons leven, en wat afbreuk doet aan het bestaan van onze medemens. Dan leren we 
het goede zien als een weg die leven geeft, zowel in onze omgang met God als met elkaar. 
 
Echte liefde vraagt om duidelijke stellingname. Om een houding die voor of tegen God is, voor of 
tegen het goede en rechtvaardige wat Hij vraagt. Voor of tegen Zijn liefdevolle vergeving; voor of 
tegen Zijn ontdekkende en louterende licht. 
 
In 1 Johannes 1:5-7 lezen we: ‘En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u 
verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij 
gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid 
niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar...' 
God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis. Om afkerig te zijn van het kwade en gehecht 
aan het goede, moeten we (figuurlijk gesproken) Zijn bril opzetten en met Hem in dezelfde richting 
leren kijken. Een richting die het goede zoekt voor anderen en waarbij we openstaan voor 
verandering die God in ons wil bewerken. 
In Psalm 17:15 lezen we over Davids verlangen om zich te verzadigen met Gods beeld. Hij wilde zich 
in alle rust afstemmen op wie Hij is en op Zijn bedoeling voor zijn leven. Op onze beurt mogen we 
ons ook ‘verzadigen met Gods beeld’, van Hem leren en ontvangen. 
 
In Micha 6:8 lezen we verder: ‘Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de HEERE van u 
vraagt: niets anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen 
met uw God.’ God weet wat goed en kwaad is en Hij wil ons hierin onderwijzen. Wel vraagt het van 
ons de bereidheid om afkerig te zijn van alles wat tegen God ingaat en te ontdekken wat Zijn 
verlangen is.  
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‘Ootmoedig wandelen met God’: in afhankelijkheid leven van Hem. Maar aan die afhankelijkheid gaat 
vertrouwen vooraf. Vertrouwen in God als de enige goede en rechtvaardige God. Een God aan wie 
we ons toevertrouwen met alles wat we zijn en hebben en aan wie we ons mogen toetsen. Wanneer 
we ons veilig weten en geborgen in Hem, dan hoeft er geen vrees te zijn voor afwijzing. 
 
Gods wezen wordt vooral gekenmerkt door trouw. Trouw die zoekt naar herstel, verzoening en 
vernieuwing. Ook wij mogen in getrouwheid zoeken naar dat wat heilzaam is voor mensen in onze 
omgeving. Door een dagelijks ootmoedig, nederig wandelen met God kan God ons hierbij leiden en 
zegenen. 
 
Wanneer we ons veilig en geborgen weten in Hem, dan hoeft er geen vrees te zijn voor afwijzing. 
Juist dan leert dankbaarheid ons zoeken naar Zijn wil: recht doen en getrouwheid liefhebben, met 
andere woorden: leven in een rechte, goede verhouding tot God en de medemensen en kiezen voor 
een levensstijl waarbij we God trouw zijn en eerlijk en betrouwbaar met anderen willen omgaan.  
 

Om over na te denken: 
1. Op welke gebieden kan er meer duidelijkheid komen in mijn leven en werk wanneer ik denk 

over: 'afkerig zijn van het kwade' en 'gehecht zijn aan het goede?’ 
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Hoofdstuk 3 

Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon 
(Romeinen 12:10)  

   
Deze opdracht is niet gemakkelijk! Elkaar eren, elkaar tegemoet komen in liefde en zorg. Elkaar zó 
eren dat de ander het ervaart als een stuk erkenning en waardering voor wie hij/zij als persoon is en 
voor wat hij doet. 
Onze ik-gerichtheid staat daarbij vaak in de weg en onze neiging tot zelfstandigheid zonder God en 
anderen. De ander eren schijnt onze eigen eer geweld aan te doen en ons minder te doen voelen. 
 
In Prediker 4:4 lezen we hierover iets opmerkelijks: 'Verder zag ik van al het zwoegen en alle 
bekwaamheid bij het werk, dat het iemand afgunst oplevert van zijn naaste...'  
In een engelse vertaling staat : ‘... every skill which is done is the result of rivalry between a man and 
his neighbor,’ (NASB). 
Naijver, jaloezie en rivaliteit: emoties die aangeven dat de ander gauw een bedreiging vormt. Willen 
we, om onszelf goed te voelen, vaak niet nèt een beetje méér kundig, intelligent, charmant, 
sociaalvaardig en bemind zijn? 
Voelen we ons niet gauw ‘minder’ wanneer de ander op bepaalde terreinen méér kwaliteiten heeft? 
De ik-gerichtheid die we sinds de rebellie van de mens ten opzichte van God kennen, heeft ons 
vervreemd van Hem en elkaar. Om die reden is het samenvattende gebod van Jezus van zo’n grote 
betekenis: 'En u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel 
uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is dit: U zult 
uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze,' (Markus 12:30-31). 
 
Alleen wanneer onze liefde voor God groter wordt dan onze liefde voor onszelf, leren we in de 
vrijheid te staan anderen te respecteren en lief te hebben als medemensen. Dan leren we ons aan 
God te spiegelen, niet aan medemensen. Mensen met meer of minder bekwaamheden, gaven en 
mogelijkheden.  
Dan leren we ons verheugen over het feit dat God een unieke relatie met Zijn kinderen wil hebben en 
ieder kind op eigen wijze wil inschakelen. Dan zijn gaven en talenten van anderen geen bedreiging, 
maar kunnen we dankbaar zijn voor datgene wat God in hen gegeven heeft. Dat leren we aanvullend 
denken, niet vanuit een bedreigd gevoel. 
 
Jezus maakte dit ook duidelijk in Zijn leven en boodschap. Hij had bijvoorbeeld ieder schaap op het 
oog en de kudde (Johannes 10). Hij zag de unieke waarde en betekenis van ieder van Zijn volgelingen 
en Hij zag ze als een geheel, een groep mensen die elkaar aanvullen en met elkaar beschikbaar zijn 
voor Zijn werk in deze wereld. (Zie 1 Korinthe 12:12-31). 
In Filippenzen 2:3-5 staat: 'Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een 
de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van 
hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid 



 
Leven zonder masker 
Hoofdstuk 3: pagina 2 

 

in u zijn die ook in Christus Jezus was...'  Waarna Paulus belicht dat Jezus als Koningszoon bereid was 
om mens te worden. Een dienstknecht, die bereid was de schuld van de zonde op Zich te nemen. In 
Filippenzen 2:8-9 lezen we: 'En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is 
gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God Hem ook bovenmate 
verhoogd...' 
Jezus ging de weg van vernedering omdat Hij de Vader boven alles liefhad en bereid was in Naam van 
de Vader een Middelaar te worden. Jezus had God lief en gehoorzaamde Hem. Dat was de basis 
waardoor Hij Zich in liefde aan ons wilde geven. 
‘… maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat eenieder niet 
alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van 
anderen is…,’ (Filippenzen2:3-4). Wat betekent dit nu concreet? 
 

 Let op het goede in de ander en wees daarmee oprecht blij.  
Zoek ook naar mogelijkheden om dit op een oprechte manier kenbaar te maken.  
Bijvoorbeeld: ‘Ik waardeer je omdat...’ 

 

 Ga realistisch met elkaar om. Ieder mens is onderweg. Ook voor de gelovige geldt dit. Wees 
dankbaar voor datgene wat God in de ander bewerkte en toon vertrouwen in verdere 
ontwikkeling en groei. 
 

 Bevestig mensen in hun eigen waarde en betekenis. Laat hen merken dat ze er mogen zijn, dat 
ze belangrijk zijn. Dat geeft hen de ruimte om te groeien. Zo bemoedigen en stimuleren we 
elkaar. 

 

 Communiceer dat we elkaar nodig hebben. Dat teamgeest en samenwerking voor ons belangrijk 
is. 

 

 Help elkaar om tot verdere ontplooiing te komen. Om méér zicht te krijgen op eigen gaven, 
bekwaamheden en mogelijkheden. 

 

Om over na te denken: 
1. Voor welke mensen kan ik meer concrete betekenis hebben en welke ruimte krijgen anderen in 

mijn leven? 
 

2. In hoeverre zit ik vaak gevangen in een ‘vergelijkend denken’ waarbij er ruimte komt voor 
minder- of meerderwaardigheidsgevoelens?  
Wil ik mij als beelddrager van God aan Hem leren spiegelen en Hem liefhebben boven alles? 
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Hoofdstuk 4 

Wees niet traag wat uw inzet betreft   
(Romeinen 12:11)  
   
Volgens het woordenboek betekent ijver: lust tot werken en toewijding aan een taak. Het gaat dus 
om toewijding waarbij het hart betrokken is. Het woord niet traag beklemtoont het nog eens: hierin 
standvastig en volhardend zijn. Dit bijbelgedeelte doet dus een oproep om volhardend te zijn in onze 
toewijding aan een taak die onze volledige inzet vraagt. De inzet van ons denken, onze motivatie, 
onze energie en onze mogelijkheden om hiermee concreet bezig te zijn, ijver die voortvloeit uit ons 
hart, uit liefde die ons motiveert. 
 
In Openbaring 2:4 lezen we: 'Maar Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten.' Waarna Jezus 
oproept tot bekering, een terugkeren naar die eerste liefde. Liefde die moed en volharding geeft en 
ons hart brandende houdt. Ook in Handelingen 19:10 lezen we over deze motiverende kracht om 
mensen te helpen, ook al nam het veel energie, discipline en tijd in beslag. We lezen: 'En dit 
gebeurde twee jaar lang, zodat allen die in Asia woonden, het Woord van de Heere Jezus hoorden, 
zowel Joden als Grieken.' 
 

Wat kan ons hierin belemmeren? 
Allereerst ontmoediging. Jezus waarschuwde Zijn discipelen al voor dit probleem en bemoedigde hen 
vaak. Een voorbeeld uit Johannes 16:33: '...In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede 
moed: Ik heb de wereld overwonnen.' 
En tegen de gemeente van Filadelfia zegt Hij: '...Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven 
en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en 
Mijn Naam niet verloochend,’ (Openbaring 3:8). Jezus zal ons staande houden, waar we in 
verbondenheid met Hem en Zijn Woord blijven. 
 
Een tweede oorzaak om onze ijver te verliezen kan een verstoorde balans zijn. Een situatie waarbij 
teveel een beroep gedaan is op onze lichamelijke energie, of een situatie waarbij we onvoldoende 
tot innerlijke verwerking van gevoelens en omstandigheden komen. 
Als mens hebben we met de wisselwerking van onze geest, ziel en lichaam te maken. Met een 
noodzakelijke balans in ons persoonlijke- en gemeenschappelijke leven. Het is goed om regelmatig na 
te gaan of we voldoende tijd voor rust en ontspanning nemen, voor reflectie en bijvoorbeeld voor 
het beleven van vriendschappen. 
 
Een derde oorzaak kan een verkeerde motivatie zijn. Wanneer het ons vooral gaat om een stuk 
erkenning, dan kunnen we enorm teleurgesteld worden. Mensen geven vaak weinig erkenning. Doen 
we ons werk in eerste instantie voor God? Omdat Hij het van ons vraagt en omdat we Hem hierin 
willen dienen? 
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Als laatste mogelijke oorzaak is het goed nog stil te staan bij het ontbreken van een dragende, 
ondersteunende gemeenschap. Als mensen hebben we God én elkaar nodig. Wanneer we zelf 
bijvoorbeeld onder druk staan, kan het waardevol zijn te weten dat we hier met iemand anders over 
kunnen praten. Of dat we weten dat er mensen zijn die in gebed om ons heen willen staan, of bij wie 
we voor advies terecht kunnen. 
Los van bovenstaande vier punten geldt echter dat we in ons hart steeds de beslissende vraag 
moeten beantwoorden of we God de eerste plaats in ons leven willen blijven geven. Of we met Hem 
onze weg willen vervolgen, ook als zich moeilijkheden voordoen. 
In Judas 24 lezen we dat God ons voor struikelen kan behoeden, en in Jesaja 29:15 lezen we dat in 
stilheid en vertrouwen onze sterkte ligt.  
Jezus ervoer dit tijdens Zijn leven op aarde. Hij kende moeiten maar hield Zich vast aan de Vader. Na 
afloop van Zijn leven bad Hij: 'Ik heb U verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat U Mij 
gegeven hebt om te doen,' (Johannes 17:4). 
Jezus had volgens dit bijbelgedeelte Zijn werk voleindigd. Hij had het volbracht, tot een goed eind 
gebracht. 
Jezus had Zich er volledig voor ingezet in een houding van volkomen toewijding, omdat Hij de Vader 
liefhad. We lezen in de evangeliën dat Jezus Zich regelmatig terugtrok en met Zijn Vader in gebed 
sprak. Ook kende Hij het Woord van God. Juist omdat Hij Zich in Zijn relatie met de hemelse Vader 
liet leiden, bevestigen en bekrachtigen, kon Hij Zijn werk volbrengen. 
 

Om over na te denken: 
1. Hoe ervaar ik volharding, standvastigheid en ijver in mijn leven?  

Wat motiveert mij in mijn doen en laten en hoe kan ik méér gemotiveerd raken? 
 

2. Wat betekent voor mij bijvoorbeeld deze ‘eerste liefde’ waarover Openbaring 2:4 spreekt? 
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Hoofdstuk 5 

Wees vurig van geest  
(Romeinen 12:11)  
   
Vurig van geest: het geeft een intens innerlijk verlangen weer. Een houding die met bezieling en 
kracht heeft te maken, met een gedrevenheid die ons doen en laten bepaalt. 
Op meerdere plaatsen in de Bijbel komt dit woord voor. Bijvoorbeeld in een Psalm van David: 'Lang 
heb ik de HEERE verwacht...,' (40:2). Het is een uitroep van David om hulp, om een ingrijpen van God. 
Zijn hele bestaan schreeuwde om Gods nabijheid en handelen. 
 
Een ander voorbeeld: wanneer Jezus de laatste maaltijd met Zijn discipelen heeft, zegt Hij: '...Ik heb 
er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden,' (Lukas 22:15). Wanneer Jezus 
later in Gethsémané met de dood voor ogen Zijn Vader aanroept, staat er over Hem in Lukas 22:44: 
En Hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger...' Jezus ervoer intens het belang en de strijd 
van dit moment en alles wat in Hem was, strekte zich uit naar Zijn Vader, om vanuit Zijn kracht deze 
laatste periode van Zijn leven op aarde te kunnen aanvaarden. 
 
Vurig van geest God verwachten en tot Hem roepen. Maar ook vurig van geest gericht zijn op het 
Koninkrijk van God. Paulus spreekt hierover in zijn eerste brief aan de Thessalonicenzen. 'Wij bidden 
nacht en dag meer dan overvloedig om uw gezicht te mogen zien en om te volmaken wat aan uw 
geloof ontbreekt,' (3:10). Hij wilde zijn dienst aan God goed volbrengen en het belang van het 
Koninkrijk van God voor ogen houden. 
 
Wanneer we denken aan de manier waarop God Zich in het Oude Testament openbaarde, speelt 
vuur een grote rol. Wanneer Mozes de schapen van zijn schoonvader Jethro hoedt en aan de 
overkant van de woestijn geleid heeft, verschijnt God hem. We lezen in Exodus 3:2: 'En de Engel van 
de HEERE verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Hij keek toe, en zie, de 
doornstruik brandde in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd.' Wanneer Mozes dichterbij 
wil komen roept God: ‘Mozes, Mozes!’ En Hij openbaart Zich als de God van Abraham, Izak en Jakob. 
De God die ook Mozes en zijn volk op het oog heeft en voor Mozes een opdracht heeft. We lezen 
verder in Exodus 40:38, wanneer God Zijn volk naar het beloofde land leidt: 'Want de wolk van de 
HEERE was overdag op de tabernakel, en 's nachts was er een vuur in, voor de ogen van heel het huis 
van Israël tijdens al hun tochten.' 
 
Het vuur was een teken van Gods heiligheid. Het kon oordelen en het kon louteren, zuiveren en 
leiden. Twee voorbeelden: wanneer God tegenover de afgod Baäl uitgedaagd wordt zegt Elia als 
profeet van God dat zowel de profeten van Baäl (450 man) een altaar moeten maken als Elia (1 man). 
Ze moeten het altaar helemaal klaarmaken met een stier erop, maar zonder zelf vuur te maken. 
'Roept u daarna de naam van uw god aan, dan zal ík de Naam van de HEERE aanroepen. En de God 
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Die door vuur antwoordt, Die is God...,' (18:24). God openbaart Zich daarna op een overweldigende 
wijze (zie 1 Koningen 18:20-46). 
 
In Jeremia lezen we verder hoe God ook in het leven van deze dienstknecht Zijn vuur wil leggen. Als 
Jeremia het gevoel heeft God niet als profeet te kunnen dienen zegt hij: '...Ach Heere HEERE, zie, ik 
kan niet spreken, want ik ben nog maar een jongen.' Dan zegt God: 'Zeg niet: Ik ben nog maar een 
jongen, want overal waarheen Ik u zenden zal, zult u gaan, en alles wat Ik u gebieden zal, zult u 
spreken. Wees niet bevreesd voor hen, want Ik ben met u om u te redden, spreekt de HEERE. Toen 
stak de HEERE Zijn hand uit en raakte mijn mond aan. En de HEERE zei tegen mij: Zie, Ik geef Mijn 
woorden in uw mond.’ Even later zegt God het nogmaals: '...zie, Ik ga Mijn woorden in uw mond tot 
vuur maken...' (5:14). Tenslotte nog een vers uit Jeremia 23:29: 'Is niet Mijn woord zó, als het vuur...' 
Gods Woord wil louteren, terechtwijzen en zuiveren en Gods Geest speelt hierbij een grote rol. Hij 
wil het Woord voor ons levend maken en bewerken dat het vuur ons aanraakt en verandert.  
 
Een vurige geest heeft dus te maken met onvervalste toewijding aan God en Zijn Woord. Aan Zijn 
bedoeling voor ons persoonlijk en gemeenschappelijk leven. Een vurige geest vraagt om regelmatige, 
innerlijke afstemming op God. Wat wil Hij met ons leven? Wat vraagt Hij van ons? Waarin moet onze 
koers aangepast worden? Waarin is verandering nodig zodat we meer bruikbaar zijn voor de Here 
God? 
 
Vurig van geest zijn heeft ook te maken met ‘de gemeenschap der heiligen’. Als vele houtblokken bij 
elkaar liggen brandt een vuur goed. Zodra ze geïsoleerd raken dooft het vuur uit. Wij mogen elkaar 
aansporen! In Hebreeën 10:24 lezen we: 'En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot 
liefde en goede werken.' Elkaar aanvuren tot... 
 
Tenslotte nog één gedachte: een vurig hart heeft vooral met ‘de binnenkamer’ te maken, met Jezus’ 
oproep om regelmatig in het verborgene stil te worden voor God. Hij is de Bron voor een vurig hart 
omdat alleen Hij ons ten diepste kan motiveren met Zijn liefde, bewogenheid en heiligheid. 
 

Om over na te denken: 
1. Hoe beleef ik de oproep om vurig van geest te zijn? 

 
2. En in hoeverre maak ik deel uit van een groep die elkaar hierin aanspoort en bemoedigt? 
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Hoofdstuk 6 

Dien de Heere  
(Romeinen 12:11)  
   
Het ‘vurig van geest zijn’ staat in het verband met het liefhebben en dienen van God. We zijn ons dan 
voortdurend bewust van Zijn bestaan, Zijn liefde, Zijn wil en Zijn kracht die ook ons leven geldt. 
God liefhebben en dienen horen in elkaar over te vloeien, want dienst zonder liefde lijdt tot een 
wettische geloofsbeleving: we brengen alles dan vaak terug op een aantal gedragsregels, maar gaan 
voorbij aan Gods verlangen om op een heel persoonlijke manier met Hem om te gaan: als kind, als 
vriend en als medewerker van Hem. 
 
God zond Zijn Zoon niet alleen om de kloof tussen een schuldige mensheid en een heilig God te 
overbruggen, maar ook omdat alleen dán de mogelijkheid vrij kwam van een herstelde liefdesrelatie 
met God de Vader. Gods verlangen was en is nog steeds dat mensen - door in geloof de vergeving 
van Jezus te aanvaarden - weer met Hem in contact komen, onze hemelse Vader. Hij wil dat we als 
verloren zonen en dochters weer bij Hem komen en ons bij Hem thuis weten en voelen. Als unieke 
kinderen met wie Hij persoonlijk wil omgaan.  
 
Thomas à Kempis belichtte dit kenmerkend in ‘De navolging van Christus’ (verkort en bewerkt door 
Sipke van der Land, uitgegeven door Kok): ‘Uit de Bijbel spreekt maar één stem, maar toch worden 
niet alle mensen op dezelfde manier onderwezen. Want God leert je de waarheid van binnen. Hij 
onderzoekt je hart. Hij doorgrondt je gedachten. Hij brengt je tot daden. En Hij geeft je wat je nodig 
hebt.’ Eén stem, maar heel persoonlijk beluisterd en verwerkt. Dàt wilde Thomas à Kempis 
benadrukken. Een stem die met ons hart, ons innerlijk wordt verstaan: in de persoonlijke 
ontmoeting, wanneer we Hem in Woord en gebed zoeken. 
 

Wat kan onze dienst aan God in de weg staan? 
Alles wat ons tot onvrije, verstarde mensen maakt: verkeerde motieven zoals angst voor mensen 
waardoor we ons aan de mening van anderen gaan aanpassen; een halfslachtige instelling waarbij we 
een beetje met God rekening houden maar voor de rest ons eigen leven willen leven. Of dienst aan 
God die vooral met de buitenkant verband houdt (trouw naar de kerk gaan, een netjes, geregeld 
leven leiden, betrokkenheid bij allerlei activiteiten) maar waarbij onze binnenkant buiten schot blijft.  
 
God en mensen mogen dan niet te dicht bij ons innerlijk komen... dat maakt ons angstig. Maar is er 
dan sprake van een vertrouwensrelatie, een relatie waarbij we van harte willen samenwerken met 
Gods Geest die ons hart wil doorgronden en ons meer en meer tot innerlijke vrijheid wil leiden?  
 
Wanneer we ons door Christus in de vrijheid laten zetten door schuld en angst los te laten en open te 
staan voor vergeving en de zekerheid van het bij God horen, dan kunnen we ons aan anderen gaan 
geven. Paulus spreekt hierover in Galaten 5:13: 'Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen 
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niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde.' Alleen 
wanneer we in de vrijheid gaan staan die Jezus ons aanbiedt, kunnen we anderen gaan dienen 
waarbij liefde ons motief is. Liefde die vrijwillig kiest voor de ander, zoals Jezus vrijwillig de weg van 
het kruis is gegaan om ons te kunnen redden. 
 
Tenslotte: God en de naaste dienen is ook een teken van dankbaarheid. Dankbaarheid voor wat Hij 
voor ons deed en voor het eeuwige leven dat we ontvingen. Dankbaarheid voor Zijn blijvende leiding 
en nabijheid, ook ten aanzien van de toekomst. Dan weten we: dit mogen we niet voor onszelf 
houden. Ook anderen moeten hiervan horen en de waarde van deze boodschap ontdekken. Dan 
willen we een schakel zijn tussen God en mensen, mensen die God ook liefheeft en voor wie Hij een 
Vader wil zijn. 
 

Om over na te denken: 
1. Wat motiveert mij ten diepste in het volgen en dienen van God? 

 
2. Hoe verhoudt zich de buitenkant tot de binnenkant? 

 

3. Hoe verhoudt zich mijn liefde tot God en de naaste? 
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Hoofdstuk 7 

Verblijd u in de hoop  
(Romeinen 12:12a)  
   
Wanneer er in ons hart hoop is, kunnen we de toekomst onder ogen zien. Dan kunnen we blij en 
dankbaar zijn met alles wat nog goed is en hoopvol. Het feit dat Jezus ons Zijn Geest heeft nagelaten 
is bijvoorbeeld hoopvol: Hij komt terug, maar in die tussentijd is Hij met Zijn Geest bij ons: de 
Trooster en de Geest der waarheid. In Johannes 16:7 en 12-15 lezen we Jezus’ woorden: '...Het is 
nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik 
heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden.(...) Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij 
u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord 
zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken, 
want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het Mijne; 
daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het Mijne zal nemen en het u zal verkondigen.' Zoals Jezus in 
alles de Vader verheerlijkte, zo zal de Geest Jezus verheerlijken en ons meer en meer op Hem doen 
lijken, de volmaakte beelddrager van God. 
 
Hoop is een realistisch woord. Het betekent dat we uitzicht hebben ondanks... Jezus ervoer 
bijvoorbeeld het onvolkomene van onze wereld, maar bleef in dit alles hoopvol omdat Hij wist dat 
uiteindelijk Zijn Vader zou overwinnen en dat Zijn Vader Hem ook de overwinning zou geven door 
Hem uit de dood op te wekken. Jezus wist ook dat Zijn discipelen in grote verwarring zouden komen 
wanneer Hij gevangen genomen zou worden. Tegelijkertijd wist Hij dat er uitzicht zou komen. Hij 
bemoedigt hen dan ook: 'Zie, de tijd komt en is nu gekomen, dat u uiteengedreven zult worden, ieder 
naar het zijne, en u Mij alleen zult laten; en toch ben Ik niet alleen, omdat de Vader bij Mij is. 
Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking 
hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen,' (Johannes 16:32-33).  
 
Jezus illustreert vanuit Zijn eigen leven dat er hoop is, ook wanneer iedereen Hem alleen zal laten. 
Zijn Vader is immers altijd bij Hem (vers 32). De zekerheid van Gods nabijheid in alles wat wij 
meemaken, is een geweldig houvast. Daarna zegt Jezus dat Hij de wereld overwonnen heeft. Die 
overwinning is het fundament van onze hoop. Jezus is sterker dan alle duistere machten. Daarom kan 
Hij ons stand laten houden. In Hem hebben we vrede en kunnen we goede moed houden, ondanks 
moeite, (vers 33). 
 
Gods Geest wil ons bij deze hoop bepalen. We zijn Gods eigendom en God heeft:  '...ons ook 
verzegeld...' en Hij heeft '...het onderpand van de Geest in onze harten gegeven...,' (2 Korinthe 1:22). 
Zijn Geest wil onze ogen open houden voor de beloften van Gods Woord en in ons leven vrucht 
bewerken, waardoor we te midden van alle hopeloosheid tekenen van hoop worden en mensen 
kunnen bepalen bij de rijkdom van het Evangelie. 
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Tenslotte heeft hoop ook met volharding te maken. In Romeinen 8:25-26 lezen we: 'Maar als wij 
hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de Geest onze 
zwakheden te hulp...' In datzelfde bijbelgedeelte bepaalt Paulus ons erbij dat niets of niemand ons 
kan scheiden van de liefde van Christus (8:35) en dat we in alle moeiten '...meer dan overwinnaars 
door Hem Die ons heeft liefgehad,' (8:37). 
Gods liefde geeft hoop en deze liefde laat ons niet los. God overziet alles en belooft een eeuwige 
toekomst. In Romeinen 10:11 staat: '...Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.' 
 

Om over na te denken: 
1. Hoe ervaar ik hoop in mijn leven en geeft het me inderdaad vrede en blijdschap?  

  
2. En ben ik mij voldoende bewust van Gods beloften? 
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Hoofdstuk 8 

Wees geduldig in de verdrukking 
(Romeinen 12:12b)  
   
Paulus zegt in 2 Korinthe 4:8-9: ‘Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht; wij zijn 
in twijfel, maar niet vertwijfeld; wij worden vervolgd, maar niet verlaten; neergeworpen, maar niet te 
gronde gericht.’ Dit realisme helpt ons onder ogen te zien dat verdrukking bij het leven van een 
christen hoort, maar niet het laatste woord heeft. 
 
Toch blijft dit moeilijk en pijnlijk. Het liefst zouden we direct met een oplossing komen of van God 
een antwoord krijgen. Waar is Hij in die moeilijke momenten, waarom zwijgt Hij, waarom treedt Hij 
niet op, waarom doet Hij niets? 
Geduld is zo moeilijk omdat het vertrouwen inhoudt, ondanks onzekerheden, verwarring, 
onoverzichtelijke problemen of een schijnbaar hopeloze situatie. 
 
Geduldig kunnen wachten op God heeft volgens Klaagliederen 3:25-26 te maken met de vraag wie 
God voor ons is. 'Goed is de HEERE voor wie Hem verwacht, voor de ziel die Hem zoekt. Goed is het te 
hopen en stil te wachten op het heil van de HEERE.' 
Twee sleutelwoorden zijn: verwachten en wachten. Woorden die ook verband houden met actieve 
overgave, met een oprecht zoeken naar Zijn wil en bedoeling vanuit een houding van vertrouwen. 
Waarom? Omdat God goed is en in Zijn goedheid ons niet vergeet. Hij kent onze 
levensomstandigheden en Hij zal op Zijn tijd en wijze antwoord geven. 
De woorden wachten en verwachten geven weer dat we met ons hele bestaan de uitkomst van Hem 
verwachten, ook al is er op dit moment nog geen zicht op het vele wat ons verontrust. We leveren 
ons uit aan een goede God, een God die te vertrouwen is om Hemzelf. Een God die als de Eeuwige 
ons tijdelijke, kwetsbare bestaan overspant en aan het begin en einde van de geschiedenis staat. Het 
loopt Hem niet uit de hand... 
 
In Openbaring 1 worden we er driemaal bij bepaald dat we de Eeuwige voor ogen moeten houden.  
 
In 1:4 lezen we: '...genade zij u en vrede, van Hem Die is en Die was en Die komt...' 
 
In 1:8: 'Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die 
komt, de Almachtige.' 
 
En in 1:17-18: '...Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, en Ik ben dood 
geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid...' 
 
God staat aan het begin en het einde. Ook van ons leven. En Hij is met ons als de Levende en als de 
Eeuwige. 
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Om over na te denken: 
1. Waarin kan ik meer geduld hebben?  

 
2. Geloof ik dat God al mijn omstandigheden in Zijn handen heeft en houdt? 
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Hoofdstuk 9 

Volhard in het gebed  
(Romeinen 12:12c)  
   
Volharding: een eigenschap die voor ons erg moeilijk is, vooral wanneer situaties ons benauwen en 
we het liefst voor beklemmende onzekerheid, moeilijkheden of vragen wegvluchten. Paulus plaatst 
gebed in het verband van volharding: aanhoudend bij God komen met alles wat ons bezig houdt, ook 
al ervaren we niet dat er direct antwoorden komen. Juist in het gebed kunnen we vertrouwen 
herkrijgen omdat we ons dan bewust zijn dat God van alles op de hoogte is en ons leven in Zijn 
handen houdt. 
 
Gebed: stil worden voor God en openstaan voor Hem waarbij we zoeken naar Zijn bedoeling en 
richtlijnen. Gebed is in deze betekenis een plaats van bezinning, van kracht, van correctie, van 
hervonden overgave en vertrouwen. 
 
Wij kunnen niet voor God beschikbaar zijn wanneer we niet tegelijkertijd tijd nemen voor stilte en 
inkeer. Voor bezinning en geestelijke oriëntatie. We kunnen niet toegerust zijn voor dienst aan de 
ander, wanneer we ons niet allereerst door God willen laten verzorgen en toerusten. Alleen Hij kan 
ons nieuwe liefde en kracht geven, nieuwe visie en vitaliteit. 
 

Wat leren we vanuit de Bijbel over gebed? 
Jezus zegt erover in Mattheüs 6:7-8: 'Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de 
heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word 
dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt.' God is een 
God van licht. Alles is Hem bekend. Hij wil dat we onopgesmukt alles aan Hem voorleggen, en ons 
geen zorgen maken over de juiste formulering en omvang van onze gebeden. Als we maar echt zijn! 
 
In Johannes 17 worden we deelgenoot gemaakt van een gebed van Jezus. Hieruit blijft o.a. dat Jezus 
bad voor Zichzelf (17:1-5), dat Zijn Vader geëerd zou worden door Zijn leven en door het volbrengen 
van Zijn wil. Uit Jezus' gebed blijkt dat het Zijn verlangen is de wil van de Vader te volbrengen. Ook 
wij mogen in deze zin voor onszelf bidden. 
Verder bidt Jezus voor Zijn discipelen (17:9-19). Hij bidt voor bescherming (17:11-12, 15) en Hij vraagt 
God hen te bewaren voor afval, door ze in Zijn waarheid te houden (17:17-19). 
Ook bidt Jezus voor de mensen die in Hem zullen gaan geloven, dus de gelovigen door de eeuwen 
heen (vers 20) en voor het getuigenis van eenheid en liefde (17:18-26). Liefde en eenheid die nu al 
ervaren mogen worden en straks in de eeuwigheid in alle volkomenheid beleefd worden: liefdevolle 
gemeenschap met God de Vader en God de Zoon (17:26). 
In deze betekenis is gebed: de band van eenheid en liefde beleven met onze God en Zijn Zoon, zodat 
we van daaruit voortdurend toegerust worden voor de omgang met de ander in ‘ongeveinsde liefde’. 
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Maar spreekt de Bijbel ook over strijd in het gebed? Ja. Een voorbeeld uit de Psalm 142:2-4: 'Met 
mijn stem roep ik tot de HEERE, met mijn stem smeek ik de HEERE. Ik stort mijn klacht uit voor Zijn 
aangezicht, ik maak voor Zijn aangezicht mijn benauwdheid bekend. Toen mijn geest in mij bezweek, 
kende Ú mijn pad...'  
David spreekt zijn gevoelens eerlijk uit waarbij hij toch zijn vertrouwen in God wil uitspreken.  
Zie 142:7-8: 'Sla acht op mijn roepen, want ik ben volkomen uitgeteerd; red mij van mijn vervolgers, 
want zij zijn machtiger dan ik. Leid mijn ziel uit de gevangenis om Uw Naam te loven...' David ervaart 
emotioneel een kerker, een gevangenis. Maar hij spreekt het uit. Hij is hierin voor ons een stimulans. 
Ook wij mogen emoties en situaties die ons gevangen willen houden aan God voorleggen. Want: '...U 
bent mijn toevlucht...' (142: 6). Dat besef hield David staande en dat mag ook ons houvast zijn. 
In Psalm 91:4 staat verder: 'Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de 
toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser.' Gods trouw beschermt ons. Nu en in de 
toekomst! 
 
C.H. Spurgeon verwoordde de vertroosting vanuit het gebed eens zo: ‘Wanneer de ziel treurig wordt, 
doet Hij haar herleven; wanneer ze zondig is, heiligt Hij haar; wanneer ze zwak is, sterkt Hij haar.’ Hij 
noemt hierbij het aspect: heiligen. God wil inderdaad in het volhardende gebed onze persoonlijkheid, 
onze motieven en onze manier van werken louteren en vormen.  
Het volgende voorbeeld uit Markus 8:22-26 kan hierbij een bemoediging zijn. We lezen hierin over 
een blinde man die bij Jezus gebracht wordt. Wanneer Jezus hem de handen heeft opgelegd is zijn 
gezichtsvermogen teruggekeerd, alleen is het nog niet helemaal scherp. Hij ziet de mensen: ‘…als 
bomen, rondlopen.’ We lezen dan: 'Daarna legde Hij de handen opnieuw op zijn ogen en liet hem 
weer kijken. En hij was hersteld en zag allen heel duidelijk.' 
We weten niet waarom Jezus in etappes het licht in alle scherpte teruggaf. We leren er wel van dat 
ons geestelijk zicht op allerlei zaken voortdurende aanraking nodig heeft. In het gebed mogen we 
God vragen om het inzicht dat nodig is om beter met allerlei situaties te leren omgaan. Om zicht te 
krijgen op het meest wezenlijke, op dat wat van God is. God wil ons meer en meer tot ziende mensen 
maken. 
 

Om over na te denken: 
1. Lees het volgende gedeelte uit ‘Het gebed’ door prof. dr. O. Hallesby naar aanleiding van een 

overdenking over Openbaring 3:20: 'Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem 
hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij 
met Mij.'  
‘Ik weet eigenlijk geen bijbelwoord te noemen, dat helderder licht werpt op gebed dan deze 
uitspraak van de Here Jezus. Het is als het ware de sleutel, die de deur opent en toegang geeft 
tot de heilige en gezegende sfeer van het gebed. Bidden is: Jezus toelaten tot ons hart. Dat leert 
ons in de eerste plaats, dat het niet ons gebed is, dat Jezus beweegt. Het is Jezus, die ons 
beweegt tot gebed. Hij klopt. Hij maakt Zijn wens kenbaar om bij ons binnen te komen. Onze 
gebeden zijn altijd een gevolg van Zijn kloppen aan de deur van ons hart.’ 

 
2. Verder noemt Hallesby gebed: de ademtocht van de ziel. Zoals wij lucht nodig hebben voor onze 

ademhaling, zo hebben we de dagelijkse houding van gebed, de verborgen omgang met God, 
nodig voor onze ziel. Door het gebed is er sprake van een intieme gemeenschap met God. 
Bidden is dus de deur van ons hart openen voor de ontmoeting met Hem en open staan voor 
datgene wat Hij ons wil geven en leren. Bidden is Hem in alles leren vertrouwen. 
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Hoofdstuk 10 

Wees deelgenoot in de noden van de heiligen  
(Romeinen 12:13a)  
   
In het vorige hoofdstuk dachten we na over het gebed. Gebed heeft ook met bovenstaande opdracht 
te maken: zorg dragen voor anderen, vooral voor medegelovigen die deze zorg en aandacht nodig 
hebben. Zorg voor hun persoonlijk leven, maar ook zorg en betrokkenheid bij bepaalde 
werkzaamheden of projecten. In dit verband is te denken aan opvangwerk, jeugdwerk, bijbels 
georiënteerd vormingswerk of maatschappelijk sociaal werk, evangelisatie en zendingswerk. 
Financiële ondersteuning kan soms nodig zijn of betrokkenheid als vrijwilliger. Gebed hoort dus 
samen te gaan met concrete betrokkenheid. Dienst aan de ander zonder gebed kan immers 
ontsporen in activisme of ons op een dood spoor brengen. Oprecht gebed omvat bezinning, 
afhankelijkheid van God, concreet handelen en een houding van volharding en trouw. Om die reden 
gaf Bernard van Clervaux zijn monniken als devies mee: bid en werk. 
 
In het gebed voor medegelovigen en het werk van God in onze tijd, wil God ons attent maken op 
bepaalde behoeften. Daarnaast kan bepaalde informatie belangrijk zijn. 
Maar geeft de Bijbel ook bepaalde richtlijnen hoe wij moeten bijdragen in de ‘noden van de 
heiligen?’ 
Een voorbeeld vinden we in de Filippenzenbrief. Nadat Paulus in hoofdstuk 4:13 schrijft dat God in 
alles zijn krachtbron is, voegt hij eraan toe dat ook hun betrokkenheid in de uitvoering van Gods 
opdracht voor zijn leven een belangrijke schakel is. We lezen vanaf 4:14-16: 'Toch hebt u er goed aan 
gedaan dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking. En ook u, Filippenzen, weet dat in het begin van het 
Evangelie, toen ik uit Macedonië vertrok, geen enkele gemeente mijn deelgenoot werd in de rekening 
van uitgave en ontvangst, dan u alleen.Want ook in Thessalonica hebt u mij een- en andermaal iets 
gestuurd voor wat ik nodig had.' 
Waarna Paulus ze oprecht bedankt voor hun concrete aandeel en beschikbaarheid. Hij noemt hun 
liefdedienst: '...als een aangename geur, een welgevallig offer...,' (4:18). 
 
Ook in 2 Korinthe 8 en 9 spreekt Paulus over offervaardigheid, waarbij hij de gemeente van 
Macedonië als voorbeeld stelt. Daarbij benadrukt hij dat een goede motivatie van belang is: liefde 
voor God. In hoofdstuk 8:5 lezen we: 'En zij deden niet alleen zoals wij gehoopt hadden, maar zij 
gaven zich eerst aan de Heere en daarna aan ons, door de wil van God.' De christenen wilden 
deelhebben '...in het dienstbetoon aan de heiligen...,' (8:4). Daarbij stelt Paulus dat God weet wat 
gemist kan worden.  
Dat het vooral om de houding van ons hart gaat. In 8:12 lezen we: 'Want als de bereidwilligheid 
aanwezig is, dan is iemand welgevallig overeenkomstig wat hij heeft, niet overeenkomstig wat hij niet 
heeft.' En in 2 Korinthe 9:7: 'Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met 
tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief.’  
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Tenslotte noemt Paulus dat dit delen in de nood van anderen tot eer van God is. Aan het eind van dit 
hoofdstuk blijkt dat er naast de financiële betrokkenheid ook sprake is van gebed voor elkaar. Er is 
dankbaarheid voor alles wat God via medechristenen heeft gedaan en in gebed is er verbondenheid 
met elkaar gegroeid (8:13-15). 
 
Jezus sprak in de periode dat Hij op aarde was ook over de waarde van gebed voor elkaar en over de 
bereidheid om elkaar te dienen, ook in de vorm van concrete bijdragen. Maar Hij bindt ons op het 
hart dat onze motieven altijd zuiver moeten zijn. In Mattheüs 6:1 lezen we: 'Wees op uw hoede dat u 
uw liefdegave niet geeft in tegenwoordigheid van de mensen om door hen gezien te worden (...) 
Wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbazuinen...' 
 
Liefde voor God kan niet los staan van liefde voor en dienst aan de ander. Wanneer de vrucht van de 
persoonlijke omgang met God concreet ervaren wordt, is er sprake van een getuigenis. Dan worden 
we ‘zout’ en ‘licht’. Dan vloeien woorden en daden in elkaar over. 
 

Om over na te denken: 
1. E. Stanley Jones heeft veel nagedacht over het belang dat onze woorden en daden een 

groeiende eenheid gaan vormen. Hier volgt een citaat uit: ‘Is het Koninkrijk Gods werkelijkheid?’ 
Over Jezus: 
‘Het is niet uit te maken waar Zijn daden eindigen en Zijn woorden beginnen, want Zijn woorden 
waren daden en Zijn daden waren woorden en waar Zijn woorden en Zijn daden samenkwamen, 
met wat Hij was, daar werd het Woord vlees, het werd een feit.’ 
 

2. Hoe ervaren wij dit in ons leven? 
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Hoofdstuk 11 

Leg u toe op de gastvrijheid   
(Romeinen 12:13b)  
   
Gastvrijheid krijgt in de Bijbel veel aandacht. Het heeft te maken met respect voor elkaar, met 
erkenning van elkaars waarde, met de bereidheid beschikbaar te zijn, met een verlangen het de 
ander naar de zin te willen maken en een welkom gevoel te geven. Met de bereidheid om open te 
staan voor ontmoeting, gesprek, hartelijkheid, advies, stimulansen en onderlinge bemoediging. 
Paulus spreekt bijvoorbeeld tegenover de christenen te Rome de wens uit dat hij hoopt: ‘met 
blijdschap,’ tot hen te komen  waarbij hij '... tot rust zal mogen komen,' (Romeinen 15:32). En in 
hoofdstuk 16:3-4 spreekt hij over zijn waardering voor Priscilla en Aquila die een gemeente aan huis 
hebben. Een plek waar mensen welkom zijn en geholpen worden in de omgang met God en elkaar. 
En wanneer Paulus in 16: 13 spreekt over de moeder van Rufus, dan blijkt dat zij voor Paulus ‘als een 
moeder’ was. 
In gastvrijheid en meeleven kunnen we veel voor elkaar betekenen en verbondenheid ervaren. 
 
Wanneer we 6:13-14 verder in onderling verband lezen, ontdekken we dat deze gastvrijheid 
gelovigen geldt, maar ook onze omgang met mensen die nog geen zicht op de betekenis van het 
geloof in God hebben, of er zelfs vijandig tegenover staan.  
Gastvrijheid en een open hart zijn met elkaar verweven. Een instelling waarbij ruimte is voor de 
ander en waarbij geen sprake is van ‘voor wat hoort wat.’ Ruimte waarbij mensen zichzelf durven zijn 
en zich leren uiten en geven. 
 
Wat vraagt gastvrijheid verder van ons? Bijvoorbeeld tijd, energie, flexibiliteit, extra uitgaven, 
eerlijkheid en liefde. Maar ook een open en kwetsbare instelling waarbij we ons willen verplaatsen in 
de situatie van de ander. Bovenal heeft gastvrijheid met een vrijwillige keuze te maken, zodat we het 
van harte kunnen aanbieden. In 1 Petrus 4:9 staat: 'Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.' 
Mopperen en tegenzin maakt gastvrijheid onmogelijk, vooral wanneer we denken aan de opdracht 
die in het eerste hoofdstuk besproken werd: uw liefde zij ongeveinsd. 
 
Het is echter wel van belang dat we onze grenzen aanvaarden! Wanneer we te moe zijn of wanneer 
het gezin of andere omstandigheden veel tijd vragen, zijn onze mogelijkheden tijdelijk wat beperkt. 
Het besef dat God ervan op de hoogte is en wil dat we in balans leven, voorkomt dat we dan gebukt 
gaan onder allerlei schuldgevoelens en innerlijke conflicten. Er kunnen situaties zijn dat we een grens 
moeten aangeven. Bijvoorbeeld wanneer we ons door iemand ‘geclaimd’ of ‘achtervolgd’ voelen, 
dan kunnen we de afspraak maken om bijvoorbeeld elkaar om de week te zien in plaats van elke 
week.  
 
Een andere meer praktische suggestie is om bijtijds over de extra werkzaamheden na te denken: 
Moet er gebakken worden? Welke extra inkopen zijn van belang wanneer mensen blijven eten en 
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eventueel overnachten? Hoe kun je een eenvoudige maar toch smakelijke maaltijd voorbereiden, 
maaltijden die weinig ‘risico’s’ met zich meebrengen en altijd wel lukken? Verder is het goed om, 
wanneer we getrouwd zijn, als echtpaar de taken te verdelen of eventueel kinderen bij het één en 
ander in te schakelen. 
 

Om over na te denken: 
Wanneer we ons bewust zijn dat God ons in Christus heeft aanvaard en ons liefheeft met een 
onvoorwaardelijke liefde, dan mogen we van daaruit anderen tegemoet komen en bevestigen. Hen 
laten ervaren dat ze waardevol zijn. 
1. We ervaren op dit gebied soms remmingen.  

Waarom is dit zo?  
 

2. Wat is gerechtvaardigd (denk aan eigen grenzen die al ter sprake kwamen) en wat niet? 
 
Nadat we over mogelijke remmingen hebben nagedacht, is het goed om óók over Gods beloften na 
te denken.  
Lees in dit verband Mattheüs 14:14-21. 
We worden in dit bijbelgedeelte bij een aantal bijbelse richtlijnen bepaald: 
 
1. We mogen ons in Jezus’ handen geliefd en veilig weten. 
 
2. Jezus kent onze mogelijkheden en wil deze vermenigvuldigen wanneer we ons willen laten 

breken, vormen en gebruiken. 
 
3. Hij wil ons gebruiken voor mensen om ons heen. 
 
4. Zien we onszelf als mensen die in dienst van Jezus staan?  
 
5. Geloven we dat een delend leven leidt tot zegen en vermenigvuldiging? 
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Hoofdstuk 12 

Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet   
(Romeinen 12:14)  
   
Elkaar zegenen betekent het goede zoeken voor de ander, dat wat heilzaam en opbouwend is. Dat 
wat de ander doet groeien, groot maakt. Wanneer de discipelen bijvoorbeeld Jezus de vraag stellen 
wie de grootste is in het Koninkrijk van God, roept Jezus een kind (Mattheüs 18:1-5 en 19:13-15). Hij 
stuurt kinderen niet weg maar zegent hen, Hij maakt hen groot! Hij benadrukt hun betekenis en 
waarde.  
 
Bij vrienden en mensen die ons lief zijn is dit zegenen geen probleem, maar goede woorden spreken 
en goede daden doen wanneer het om mensen gaat die ons vervolgen? Mensen die ons kleineren, 
onze waarde ontkennen en ons bestaan bedreigen? Dan komen we sneller tot vervloeken, tot het 
uiten van boosheid, wraakgevoelens en scheldwoorden, waarbij we iemand het slechtste toewensen. 
 
Wanneer we ons vernederd en tekortgedaan voelen, zoeken wij immers vergelding en willen we 
kwaad en aangedaan onrecht met gelijke munt betalen. Deze bijbelse opdracht spreekt over zegenen 
in plaats van vervloeken. Over goed doen in plaats van de ander eens flink op zijn nummer zetten. 
 

Waarom vraagt God dit van ons? 
Is het omdat Hij ons - ondanks onze rebellie en vijandschap - wilde zegenen in Zijn Zoon? Is het 
omdat Hij weet dat boosheid en agressie ons tot slaven maakt? Dat we als verbitterde mensen niet 
meer in staat zijn om in vrijheid te kiezen voor anderen? 
 
Ds. J. Overduin deed in: ‘Venster op het leven’, een markante uitspraak: ‘Praktische geloofskennis 
van God en onszelf doet ons de naaste kennen met een milde wijsheid, die aan de liefde eigen is.’ 
Met andere woorden: wanneer we ontdekken wie God is in Zijn heiligheid en goedheid, en we ons 
van ons eigen tekort bewust zijn, dan weten we dat we allemaal moeten leven uit Gods vergeving. 
Dat we alleen op grond van Zijn genade kunnen staan voor Zijn aangezicht en dat alleen Gods Geest 
in en door ons leven de vrucht van de liefde kan uitwerken. Wanneer we ons leven plaatsen in het 
licht van God, dan ontdekken we dat die ander niet slechter of beter is, maar ook een zondig mens is 
die ontdekt moet worden aan zichzelf en oog moet krijgen voor een heilig, rechtvaardig en liefdevol 
God. Juist dáárom moeten we willen zegenen! 
 
In Filippenzen 4:5 lezen we dat onze vriendelijkheid iedereen bekend moet zijn. Juist in moeilijke 
conflictsituaties kan een zegenende en vriendelijke houding vrucht dragen. Het geldt allerlei situaties 
waarin we te maken hebben met beperkingen en onbehouwenheid van mensen. In Hebreeën 5:2 
komen bijvoorbeeld ‘onwetenden en dwalenden’ ter sprake, mensen die geholpen moeten worden 
om de wil van God te ontdekken of mensen die dwalen in hun vijandschap ten opzichte van God, 
zichzelf en anderen. In dit alles mogen we in de rust van God blijven en God ‘waardig wandelen,’ 
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(Kolossenzen 1:10). Dan zullen we volgens Paulus '... het onderwijs van God, onze Zaligmaker, in alles 
tot sieraad mogen strekken,' (Titus 2:10). 
 

Om over na te denken: 
1. Wat leren we uit Titus 3:1-5 over onze houding ten opzichte van anderen? 

 
2. En hoe denk ik over de volgende citaten van Thomas à Kempis uit: ‘De navolging van Christus’? 

 

‘Wie zijn eigen daden goed en juist wist te wegen, die zou geen reden hebben om hard over een 
ander te oordelen.’ 
 
‘Probeer geduldig te zijn in het verdragen van een anders gebreken en van al zijn zwakheden, 
want gij hebt er zelf ook veel, die door anderen verdragen moeten worden.’ 
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Hoofdstuk 13 

Verblijd u met hen die blij zijn   
(Romeinen 12:15a)  
   
De vorige twee opdrachten betroffen gastvrijheid verlenen en mensen zegenen. Met andere 
woorden: God wil dat we met een gevende en zegenende houding mensen benaderen. Hij wil dat we 
de zegen die we van Hem ontvingen, doorgeven aan anderen. 
 
In Romeinen 12:15 lezen we dat we blij moeten zijn met de mensen die vreugde ervaren en dat we 
moeten meeleven met de mensen die verdriet hebben. ‘Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met 
hen die huilen.’ Allereerst enkele gedachten over de eerste helft van deze opdracht. 
 

Is het makkelijk om blij te zijn met de blijden? 
Welke belemmeringen kunnen we soms ervaren? 
1. Het kan moeilijk zijn om in verwarrende, moeilijke situaties, je eigen bedrukte gevoelens terzijde  

te stellen en je oprecht te verheugen over en met de ander. 
 

2. Een vergelijkend denken kan ook een barrière zijn: we vergelijken dan onze situatie met die van 
de ander en kunnen ons dan ten diepste minder bedeeld voelen. Voorbeeld: een ongehuwde 
vrouw die zelf intens naar een partner verlangt kan het moeilijk vinden opeens te horen dat haar 
vriendin wel een partner gevonden heeft en trouwplannen heeft. Een vergelijkend denken kan 
het dan moeilijk maken om echt blij voor de ander te zijn.  

 

3. Een te beperkt ontwikkeld vermogen om ons te verplaatsen in de situatie en gevoelens van de 
ander kan ook een belemmering zijn. Of: we weten niet de woorden te vinden om gevoelens en 
gedachten te verwoorden. We worstelen dan met een onvermogen om ons te uiten, om 
gevoelens onder woorden te brengen. Het kan dan al waardevol zijn om een creatieve uiting te 
bedenken (een gedicht, een zelfgemaakt cadeau of een mooi uitgezocht bloemstuk). 

 
Mensen hebben er behoefte aan gevoelens en gedachten te delen. Maar dit delen kan alleen in een 
klimaat van onbevangenheid en echtheid.  
 
In een sfeer van vertrouwen waarbij de ander aanvoelt: hij of zij staat echt voor me open, zonder 
bijbedoelingen of verkeerde motieven. Misschien dat daarom het zegenen van mensen, ook van de 
mensen die het ons moeilijk maken, aan deze opdracht vooraf gaat.  
Pas wanneer we vrij staan tegenover anderen, staan we in de ruimte om hen - los van onze eigen 
emoties - tegemoet te komen in hun blijdschap of hun verdriet. 
 
Jezus kon blij zijn en deze blijdschap uiten. Maar Hij kon zich ook verheugen over de blijdschap van 
anderen. Bijvoorbeeld wanneer ze tot inzicht kwamen of de weg van God hervonden.  
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In Lukas 19:1-10 lezen wij bijvoorbeeld over Jezus’ liefde en aandacht voor Zacheüs. Jezus gaat met 
hem mee naar zijn huis. We lezen in 19:6: '...ontving Hem met blijdschap.  En allen die het zagen, 
morden onder elkaar en zeiden: Hij is bij een zondige man binnengegaan om daar Zijn intrek te 
nemen.’ 
We lezen hierna dat Zacheüs zich er niet door laat ontmoedigen, maar aan Jezus’ boodschap gehoor 
geeft. Hij wil dit concreet uiten door het ten onrechte verkregen geld viervoudig terug te betalen. 
Jezus’ reactie is vol dankbaarheid en blijdschap. Hij verheugt Zich over Zacheüs (waar anderen 
morden in hun verstarde, negatieve denkbeelden) en zegt: 'Want de Zoon des mensen is gekomen 
om te zoeken en zalig te maken wat verloren is,' (19:10). Jezus was innerlijk vrij waardoor Hij oog had 
voor Zacheüs en hem tegemoet kon komen. Deze bevestigende liefde hielp Zacheüs om uit zijn 
schulp te komen en open te staan voor herstel en verandering, zowel ten opzichte van God als 
andere mensen. Jezus zegt in Lukas 15:7: 'Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over 
één zondaar die zich bekeert...’ 
 

Hoe kunnen wij blijdschap tot uiting brengen? 
Wij kunnen hartelijk meeleven met fijne gebeurtenissen zoals: de geboorte van een kind, het 
afronden van een studie, een a.s. huwelijk, een nieuw huis, het vinden van een werkkring, de 
verjaardag van een kind of bekende, herstel na langdurig ziek zijn, of een geplande vakantie. 
 
Wij kunnen natuurlijk ook blijdschap tonen over de ontwikkeling die iemand doormaakt. Paulus is 
bijvoorbeeld blij met de christenen te Filippi en brengt dit onder woorden: 'Ik dank mijn God, telkens 
wanneer ik aan u denk - in elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap – vanwege uw 
gemeenschap aan het Evangelie, van de eerste dag af tot nu toe,' (Filippenzen 1:4-5). Paulus is blij 
met hun betrokkenheid bij Gods werk en spreekt dit uit. En Johannes spreekt over dankbaarheid in 
zijn derde brief: 'Ik heb geen grotere blijdschap dan hierover dat ik hoor dat mijn kinderen in de 
waarheid wandelen,' (3 Johannes:4). 
Concreet betekent het dat wij ons mogen verheugen over de betekenis die andere mensen voor hun 
omgeving hebben en dat we elkaar hierin bemoedigen. Wanneer we God liefhebben boven alles en 
blij zijn met de wijze waarop Hij ieder kind van Hem wil inschakelen, dan kunnen we blij zijn mét de 
ander. 
 
Nog een voorbeeld uit de Bijbel: Barnabas was blij met Gods ingrijpen in het leven van Saulus, ook al 
leek het nog zo onwaarschijnlijk, en konden medegelovigen het niet als waar aannemen.  
Barnabas sprong voor Saulus (nu Paulus) in de bres en hield een pleidooi. Daarna overwonnen de 
andere christenen hun wantrouwen. Het voorbeeld en optreden van Barnabas werkte heilzaam. Hij 
kon zich verblijden over het nieuwe dat in Paulus was begonnen en sprak erover met anderen (zie 
Handelingen 9:1-27). 
 
Ook onze houding van het blij zijn over het goede in levens van anderen, inclusief het werk van God 
in hun leven, zal vrucht dragen. 
 

Om over na te denken: 
1. Lees Lukas 15:4-10.  

Wat lezen we in dit gedeelte over blijdschap? 
Lees nu ook Lukas 15:11-32. De vader van de verloren zoon ging feest vieren. Hij was blij en 
dankbaar en iedereen moest dit weten.  
In Lukas 17:11-19 lezen we over de genezing van tien melaatsen. Slechts één komt terug om zijn 
dankbaarheid en blijdschap te tonen, zie de verzen 15-19.  
Aan dankbaarheid en blijdschap gaat een nederig en ontvankelijk hart vooraf.  
 

2. Hoe ervaren wij dit? 
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Hoofdstuk 14 

…en huil met hen die huilen    
(Romeinen 12:15b)  
   
Wanneer we kiezen voor volwassen liefde, kunnen we ons verblijden over het goede dat anderen 
overkomt, zonder hierop jaloers te zijn. Maar kunnen we ook meelijden? Bij volwassen liefde 
probeert iemand moeilijke gevoelens van anderen niet direct ‘vroom’ weg te praten of glad te 
strijken (‘kop op’, ‘na regen komt zonneschijn’) maar worden ze als echt en legitiem benoemd. 
Gevoelens zijn er! En verdriet vraagt om erkenning. Alleen dan kan er sprake zijn van verwerking. 
‘huil met hen die huilen,’ is dus iets anders dan ‘troost die huilen.’  
Nico van der Voet zei hierover: ‘Troosters staan tegenover mensen. Vooral te haastige troosters. Echt 
troosten kunnen we pas nádat we met de ander hebben meegehuild, zoals Jezus met de zussen van 
Lazarus meehuilde,’ (Johannes 11). 
 

Waarom is meelijden vaak zo gebrekkig? 
Ook op dit gebied denken we vaak vergelijkend. We horen over moeite en zorg en denken dan direct 
aan soortgelijke situaties uit ons leven of uit het leven van mensen die we kennen. We leiden het 
gesprek dan af en gaan dáárover praten. Maar die ander zit op dat moment met zijn of haar gevoel... 
wil daarin gehoord en zo mogelijk begrepen worden. 
 
Een klankbord zijn... meer niet: een moeilijke opgave omdat het van ons een verplaatsen vraagt in de 
situatie van de ander. Er zijn voor de ander, niet voor onszelf. 
 
Soms is meeleven en meelijden moeilijk omdat die ander er zo moeilijk over kan praten. Welke 
vragen stellen we dan? Hoe kunnen we bemoedigen? Gods Geest wil ons vanuit de praktijk 
toerusten. Wanneer we eerlijk onze eigen onmachtgevoelens durven uitspreken (‘ik zou je zo graag 
willen helpen, maar ik weet niet wat ik moet zeggen...’) dan troosten we vaak meer dan wanneer we 
onecht en oppervlakkig maar wat zeggen. Wanneer mensen ervaren dat we ons oprecht willen 
verplaatsen in hun situatie en belevingswereld, dan komt er ook openheid voor woorden of daden 
die kunnen troosten of richting geven. Maar het is een feit dat we alleen maar iemand mogen helpen 
of raad geven wanneer we ons eerst in die ander hebben willen verdiepen. Alleen dan verdienen we 
het recht om gehoord te worden. 
 
Omgaan met eigen onmacht is een proces waarin de Here God ons wil vormen. Het is moeilijk om 
het onvolkomene, pijnlijke en verwarrende te zien in het leven van onszelf en van anderen. Om met 
'waarom' vragen geconfronteerd te worden. Zo gauw kunnen we het gevoel krijgen God te moeten 
verdedigen terwijl wij slechts met de ander als ‘een arme van geest’ tot God kunnen roepen. In dit 
verband is Romeinen 8 een bijbelgedeelte dat vaak herlezen en overdacht zou moeten worden. In 
vers 28 staat dat Gods Geest ons te hulp komt wanneer we geen raad weten met situaties. Wanneer 
we met onze 'waaroms' tot God komen dan bidt Gods Geest in ons. Hij neemt als het ware het 
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onuitgesproken gebed over waarbij we ons hart voor Hem uitstorten: vragen en emoties, maar ook 
het verlangen tot vertrouwen, dwars door alles heen. 
In vers 38 staat de belofte dat niets ons kan scheiden van de liefde van Christus. Waar we als 
vrienden en bekenden tekort schieten en beperkt blijven, daar is Gods onvoorwaardelijke liefde altijd 
aanwezig. 
In het meeleven en meelijden mogen we de ander helpen om die liefde van God niet uit het oog te 
verliezen door zelf in liefde naast de ander te staan en samen de weg van vertrouwen te zoeken en 
te volgen. 
 
Jezus nodigt ons uit om ‘maaltijd met Hem te gebruiken.’ Dit kwam hiervoor in hoofdstuk 9 al ter 
sprake. Wanneer Hij symbolisch gesproken het brood breekt, mogen we naar Zijn handen kijken: 
handen die nog de littekens dragen van het lijden dat Hij meemaakte om ons met de Vader te 
verzoenen en om naast ons te kunnen staan, als Priester. In Johannes 20:19-21 lezen we: 'Toen het 
nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen 
bijeenwaren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en Hij stond in hun midden en zei 
tegen hen: Vrede zij u! En nadat Hij dit gezegd had, liet Hij hun Zijn handen en Zijn zij zien. De 
discipelen dan verblijdden zich toen zij de Heere zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! 
Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.' 
Als Priester kent Hij ons mens-zijn door en door en als Profeet brengt Hij ons de woorden van God. 
Daarnaast wil Hij onze Koning zijn. Koning, Profeet en Priester. Hij zal eens al het verdriet ombuigen 
waarbij ‘elke traan gedroogd zal worden.’ 
 
In de Bergrede sprak Jezus:  
'Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden,' (Mattheüs 5:4).  
Jezus wil troosten en gebruikt daarbij Gods Woord en de vele beloften die willen bemoedigen en 
sterken.  
In Jeremia 15:16 lezen wij bijvoorbeeld: '...Uw woord was mij tot vreugde en tot blijdschap in mijn 
hart...,' en in Psalm 94:19 lezen we: 'Toen mijn gedachten binnen in mij zich vermenigvuldigden, 
verkwikten Uw vertroostingen mijn ziel.' Gods Woord wil verkwikken en daarom nodigt Jezus ons uit 
om ‘de maaltijd met Hem te gebruiken’ om te eten van het brood des levens en om te drinken van 
het levende water.  
We kennen innerlijke honger en dorst. Wij mogen ermee tot Jezus gaan en openstaan voor datgene 
wat Hij wil geven: troost, nieuwe kracht en bezieling. 
 
 

Om over na te denken: 
In Filemon 7 lezen we Paulus' woorden: 'want wij beleven veel vreugde en troost aan uw liefde, 
omdat de heiligen innerlijk door u verkwikt zijn, broeder!' We lezen over twee emoties: ik heb veel 
vreugde en troost genoten in uw liefde...  
1. In hoeverre herkennen we dit wanneer we denken aan dit hoofdstuk en het vorige?  

 
2. Ga voor jezelf na hoe je meer concreet blij kunt zijn met hen die blij zijn en kunt huilen met hen 

die huilen.  
Wat vraagt het van jou? 
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Hoofdstuk 15 

Wees eensgezind onder elkaar   
(Romeinen 12:16a)  
   
In Johannes 17 bidt Jezus voor het getuigenis van eenheid en liefde (zie de verzen 11, 20-22 en 26). 
Ook in Johannes 13:34-35 roept Jezus op tot onderlinge liefde: 'Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk 
dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen 
inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.' 
 

 Liefde zoekt dat wat bindt (Filippenzen 2:1-2). 
 

 Liefde verblijdt zich over de waarheid  (1 Korinthe 13:6). 
 

 Liefde wil in het licht wandelen (1 Johannes 1:5-7). 
 

 Liefde zoekt aanknopingspunten (Filippenzen 2:3-4). 
 

 Liefde is verder niet veroordelend maar toont vertrouwen, omdat God er ook nog is en op een 
verborgen manier met ieder mens bezig is. Vanuit die houding kunnen we ons concentreren op 
onze houding, zie Romeinen 14:4-5 en 12. 

 
Concreet betekent het dat liefde bruggen wil slaan en conflicten niet uit de weg gaat maar zoekt naar 
openingen en begrip.  
 
In Johannes 13:1 wordt van Jezus gezegd dat Hij: '...de Zijnen, die in de wereld waren en die Hij 
liefgehad had, liefgehad tot het einde.' Om die reden kan Jezus ons met autoriteit de opdracht geven 
om elkaar lief te hebben en om eensgezind de waarheid in liefde te zoeken. 
We moeten de werkelijkheid niet uit het oog verliezen: er zijn verschillen in geloofsbeleving en in het 
omgaan met de Bijbel. Ook kunnen verschillende karakters met elkaar botsen. Verder kunnen 
bepaalde menselijke beperkingen en eigenaardigheden irritatie en afstand geven. De Bijbel gaat aan 
deze werkelijkheid niet voorbij maar roept toch op tot eensgezindheid en verdraagzaamheid, waarbij 
in liefde eenheid gezocht wordt rondom het Woord van God en de centrale persoon in dit Woord: 
Jezus Christus die als het levende Woord onder ons kwam wonen en verzoening met onze hemelse 
Vader mogelijk maakte. Eenheid is het gevolg wanneer we allemaal gericht zijn op deze Verlosser en 
Koning. Wie op Jezus Christus gericht is, kan niet eigengereid zijn of haar weg gaan, los van de ander. 
Daarbij past ook geen trots, hoogmoed en eigenzinnigheid.  
 
Vanuit het verlangen naar die eenheid mogen we ons inzetten voor herstel en verzoening. Paulus 
onderschrijft dit in Galaten 6:1-2: '...ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u 
die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen 
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uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van 
Christus.' 
 
In het gebed van Jezus (opgetekend in Johannes 17) geeft Jezus herhaaldelijk aan dat eenheid 
gevonden wordt rondom een open Bijbel waarbij gezocht wordt naar de waarheid en betekenis van 
Gods richtlijnen voor allerlei concrete situaties. Maar ook het samen bidden en leren leven uit Gods 
vergeving verenigt, evenals het beschikbaar zijn voor Gods werk. De Bijbel geeft hiervan veel 
voorbeelden: we zijn burgers van het Koninkrijk van God; als gelovigen maken we deel uit van het 
Lichaam van Christus en als ‘levende stenen’ wil God een ieder van ons gebruiken bij de uitbouw van 
Zijn Koninkrijk. Iedere steen heeft daarbij een eigen vorm, functie en plaats. 
Eensgezind zijn ondanks de veelkleurigheid van Gods kinderen... Het kán, mits we open staan voor 
het vervolg op dit vers, waarbij we worden opgeroepen om onze zinnen niet te zetten op ‘hoge 
dingen’ maar ons te voegen in het eenvoudige. 
 

Om over na te denken: 
1. Lees Filippenzen 1:27-30 en probeer de betekenis ervan in eigen woorden weer te geven. 
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Hoofdstuk 16 

Streef niet naar de hoge dingen   
(Romeinen 12:16b)  
   
De vorige verzen betroffen allerlei aspecten van een gerichtheid op God en op elkaar. Dit vers 
benadrukt vooral een gerichtheid op dát wat God in ons leven wil uitwerken. Dit hoeft niet 
spectaculair en groot te zijn, maar heeft te maken met het vertrouwen dat Gods werk in en door ons 
niet tevergeefs is. God kan iets groots laten voortkomen uit het ‘doodgewone’. De belangrijkste 
vraag is: is het Gods werk en geloven we dat Hij een bedoeling heeft met datgene wat Hij ons 
toevertrouwt? 
 
In Zacharia komen profetieën ter sprake ten aanzien van de toekomst. Ook de belofte dat God Zijn 
werk zal volbrengen. In hoofdstuk 4:10 lezen we: 'Want wie veracht de dag van de kleine dingen...' 
God gebruikt in Zijn plannen het kleine, onaanzienlijke en eenvoudige. Hij gebruikt de toewijding in 
het kleine, bijvoorbeeld de trouw waarmee dingen worden gedaan en de trouw in de voorbede. Voor 
God is dit van onschatbare waarde en Hij kan dit in de uitvoering van Zijn plannen gebruiken. 
 
Mogen we ons dan niet met enthousiasme inzetten voor belangrijk werk en grote dingen 
verwachten? Ook daarover spreekt de Bijbel maar God kan het grote in en door ons niet uitwerken 
wanneer we tegelijkertijd niet bereid zijn Hem in het kleine te volgen en te dienen. Enkele 
voorbeelden: we kunnen ons voor allerlei (kerke)werk inzetten, maar onze taak als ouders 
verwaarlozen... Of we kunnen ons zo intensief met allerlei projecten bezighouden, dat we voorbij 
gaan aan de nood in onze directe omgeving. En we kunnen zo doordrongen zijn van allerlei 
initiatieven die nodig zijn, dat we vergeten dienstbaar te zijn aan datgene wat al plaatsvindt. 
 
In één van de gelijkenissen spreekt Jezus over een heer die zijn dienstknechten talenten 
toevertrouwt: talenten waarmee ze aan het werk kunnen. Na afloop blijkt dat twee van de drie er 
iets mee gedaan hebben. Zij krijgen de belofte: 'over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u 
aanstellen...,' Jezus hanteert hier het bijbelse principe: dien God op de plaats waar Hij je geplaatst 
heeft met de mogelijkheden die Hij je daarbij heeft toevertrouwd. Wees hierin trouw, en wees 
geconcentreerd op dat wat voor jou geldt door je niet te laten afleiden door datgene wat Hij een 
ander heeft toevertrouwd. 
 
God wil ons oefenen in trouw, juist in een goed omgaan met ‘kleine’ taken en 
verantwoordelijkheden. Vragen die we ons regelmatig moeten stellen zijn dan ook: hoe ga ik om met 
datgene wat God mij heeft toevertrouwd? Ben ik hierin betrouwbaar? Kom ik beloftes na? Probeer ik 
eerlijk en integer met mensen en situaties om te gaan? Ben ik volhardend in situaties die moeilijk zijn 
en zoek ik creatief naar oplossingen wanneer problemen zich voordoen? 
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Wanneer we onze zinnen zetten op ‘hoge dingen’ gaan we vaak voorbij aan de vele kleine dingen 
waarin God ons vrucht wil laten dragen en waarin Hij ons wil ‘oefenen’ voor datgene wat Hij ons 
wellicht in de toekomst wil gaan toevertrouwen. 
De belangrijkste opdracht voor ons leven is dat we ‘in Christus’ blijven en vanuit die verbondenheid 
met Hem gaan ontdekken wat Zijn wil voor ons leven en werk is. 
In Efeze 2:10 lezen wij hierover: 'Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede 
werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.' 
God heeft een bedoeling, Zijn plannen zijn helder en duidelijk. Maar willen wij Zijn weg voor ons 
leven ontdekken, door ‘in Christus te zijn’ en in eenvoud te wandelen met onze Heer? 
 
Als burgers van het Koninkrijk van God en als kinderen van God zijn wij koningskinderen. We hebben 
om die reden gezag van God toevertrouwd gekregen, door de inwoning van Zijn Geest die we als 
eerste gave ontvingen toen we tot geloof kwamen, zie Efeze 1:13. De roeping om de Koning te 
vertegenwoordigen, kan echter alleen maar worden volbracht, wanneer we in eerste instantie 
beelddrager van God willen worden en van Hem willen leren hoe en waar we Hem mogen 
vertegenwoordigen. 
Jezus deed niets zonder de Vader en noemde Zich als Koning een dienstknecht! Dáárom mogen we 
onze zinnen niet slechts zetten op 'grote dingen' maar ons richten op het dienen van God in de 
situatie waarin Hij ons geplaatst heeft. 
 

Om over na te denken 
1. In Genesis 3 lezen we over het probleem van de mens: de mens die zich verheft en als God wil 

zijn. In het Nieuwe Testament lezen we hoe Jezus Zich vernedert en als Koningszoon 
dienstknecht wordt. De menselijke geaardheid wil heersen maar Jezus was bereid te dienen, en 
daarom kon God Hem ook verhogen (Filippenzen 2:8-11). 

 
2. In Genesis 3 lezen we dat Adam en Eva de verantwoordelijkheid voor hun daad proberen af te 

schuiven. Nog steeds proberen we als mens onze verantwoordelijkheid te ontlopen en God de 
schuld te geven. We verstoppen ons voor een werkelijke ontmoeting met God. 

 
3. Jezus daarentegen nam geheel vrijwillig de schuld van de mens op Zich. Hij zag de ernst ervan 

onder ogen en bemiddelde, waar de mens in trots, hoogmoed en angst zich verschool voor God. 
Hierdoor werd Hij voor ons ‘de weg, de waarheid en het leven’. 
Wat leren we hiervan wanneer we denken aan de opdracht om niet slechts op grote dingen 
gericht te zijn? 
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Hoofdstuk 17 

…maar houd u bij de nederige…   
(Romeinen 12:16c)  
   
In het vorige hoofdstuk bespraken we dat we niet minder maar ook niet meer van onszelf moeten 
denken en dat het dienen van God niet bestaat uit ‘grote dingen’ maar uit het beschikbaar zijn voor 
Zijn werk, wat dit dan ook inhoudt. Hij is onze Opdrachtgever en Hij weet waar we inpassen en 
geschikt voor zijn. Hij weet hoe we ‘schakels’ kunnen zijn in het grote geheel. Daarbij leert de Bijbel 
dat God vooral de nederige, ‘de armen van geest’ kan gebruiken, degene die leeft in afhankelijkheid, 
vertrouwen en overgave. Degene die beschikbaar wil zijn voor Gods werk op een wijze die Hem eert 
en vreugde geeft. De houding waarmee we Hem willen dienen is dan ook bepalender dan het soort 
werk dat Hij ons toevertrouwt of de positie en erkenning die dat met zich meebrengt. 
 
‘Houd u bij de nederige’ benadrukt dit nog eens. Het woord ‘houd’ geeft onder andere flexibiliteit 
aan en een bereidheid om ons te laten gebruiken, om beschikbaar te zijn voor datgene waartoe God 
ons roept. Onvoorwaardelijk en van harte. Het woord eenvoud geeft weer dat we ons bescheiden 
opstellen, bijvoorbeeld  door niet met onze eigen prestaties voorop te willen lopen, hunkerend naar 
erkenning, bevestiging en het ‘gezien worden’. 
 
Een houding van eenvoud en van een gerichtheid op God, de Bouwmeester, geeft dat we ons als een 
steen willen laten voegen in Gods bouwplan en daarbij niet voorbij gaan aan de waarde en 
‘grootheid’ van de andere stenen die God een eigen plaats en functie heeft toebedeeld. Dan blijven 
we eensgezind Gods eer en Koninkrijk zoeken, waarbij Hij al Zijn kinderen wil inschakelen.  
 
Paulus heeft over al dit soort aspecten nagedacht. In Korinthe 3:4-9 zegt hij bijvoorbeeld dat we het 
grote geheel moeten blijven zien (vers 9) en niet in een vorm van clubgeest moeten gaan denken: ik 
ben van Paulus; ik ben van Apollos etc. Iedereen heeft zijn eigen gave en opdracht, maar is dienaar 
van de levende God. Het enige van wat belang is: bouwen op het fundament: Jezus Christus (3:10-11) 
en vertrouwen op Gods rechtvaardige oordeel (vers 12-15). Alleen God is in staat harten te 
beoordelen en werkzaamheden te toetsen. 
 
In 1 Korinthe 4:1-5 wordt Paulus nog persoonlijker:  
'Laat ieder mens ons zó beschouwen, namelijk als dienaren van Christus en beheerders van de 
geheimenissen van God. En verder wordt van de beheerders verlangd dat zij betrouwbaar blijken te 
zijn. Maar het betekent zeer weinig voor mij dat ik door u beoordeeld word of door enig menselijk 
oordeel. Ja, ik beoordeel ook mijzelf niet. Want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik nog 
niet gerechtvaardigd. Wie mij echter beoordeelt, is de Heere. Oordeel daarom niets vóór de tijd, 
totdat de Heere komt. Hij zal ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen, en de 
voornemens van het hart openbaar maken. En dan zal ieder van God lof ontvangen.' 
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Uit dit gedeelte blijkt dat Paulus ervan doordrongen is: 
1. Dat hij betrouwbaar moet blijken te zijn (vers 2). 

 
2. Dat hij zich geen zorgen mag maken over de vraag hoe anderen zijn werk beoordelen en 

waarderen. Bepalend is hoe God zijn werk beoordeelt (vers 4). 
 
3. Dat alleen God alles overziet. Hij is vertrouwd met onze motieven, verlangens en inzet (vers 5). 

 
Paulus wil zich voegen in het eenvoudige en datgene doen wat God hem op zijn weg brengt. Hij 
ontspant zich in het besef dat God zijn Opdrachtgever is en dat hij betrouwbaar wil zijn in de 
uitvoering van de gegeven opdrachten. In de kleine en grote dingen. Paulus bepaalt de christenen te 
Korinthe en ons bij de noodzaak van nederigheid, afhankelijkheid en betrouwbaarheid. 
In 4:6-7 waarschuwt hij bijvoorbeeld voor hoogmoed ten opzichte van elkaar '...opdat niemand zich 
ten gunste van de een boven de ander verheft. Want wie maakt onderscheid tussen u? En wat hebt u 
dat u niet hebt ontvangen? En als u het ook ontvangen hebt, waarom roemt u alsof u het niet 
ontvangen had?’ Wij kunnen alleen maar beschikbaar zijn voor Gods werk wanneer we ons laten 
toerusten door Hem, want: ‘En wat hebt u dat u niet hebt ontvangen?’ 
 
Ontvangende mensen worden gevende mensen, maar om te kunnen ontvangen moeten we nederig 
zijn en ons bewust zijn dat alleen Gods Geest in groeiende mate het goede in ons kan uitwerken. In 2 
Korinthe 4:7 spreekt Paulus ook hierover wanneer hij het Evangelie vergelijkt met een schat. 'Maar 
wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de allesovertreffende kracht van God zou zijn en niet 
uit ons.' En even verder: '...opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt,' (4:10). 
 

Om over na te denken: 
1. Hoe ervaar ik deze laatste uitspraak van Paulus in 2 Korinthe 4:7?  

 
2. Voel ik me als aarden vat vaak kwetsbaar en breekbaar?  

 

3. En hoe beleef ik de kracht van God in mijn leven? 
 

4. Lees 2 Korinthe 4:7-10 in zijn geheel. 
Probeer de betekenis ervan zo concreet en persoonlijk mogelijk in eigen woorden weer te 
geven. 
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Hoofdstuk 18 

Wees niet wijs in eigen oog 
(Romeinen 12:16c)  
   
Wanneer we deze beknopte opdrachten stuk voor stuk overdenken, raken we meer en meer 
overtuigd van de verwevenheid van dit hele bijbelgedeelte. De oproep om geloofwaardig en echt te 
zijn in ons christenleven, heeft alles te maken met een leven vanuit Gods vergeving, kracht en liefde. 
Met een leven waarbij Gods Geest ons mag toerusten en corrigeren met het oog op de dagelijkse 
praktijk en het ‘doodgewone’ in allerlei situaties. Ook de opdracht om niet eigenwijs te zijn maakt 
hiervan deel uit. 
 

Wat kenmerkt in veel gevallen eigenwijze mensen? 
 Een houding van ‘beter weten’; 

 een overtuiging van het ‘eigen gelijk’; 

 de neiging een ander altijd te willen corrigeren; 

 een instelling waarbij mensen zich moeilijk in de visie en gevoelens van anderen kunnen 
verplaatsen omdat ze te sterk doordrongen zijn van hun eigen visie en mening. 

Ook kan eigenwijsheid een open en lerende instelling in de weg staan. 
 

Wijsheid is meer dan kennis 
Wat bedoelt de Bijbel met wijsheid? Bijbelse wijsheid is meer dan kennis en een goed verstand. 
Bijbelse wijsheid omvat ook het hart en een geduldige, vriendelijke houding naar anderen. Een paar 
voorbeelden: '...De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde bouwt op. En als iemand denkt iets te 
weten, dan heeft hij nog niets leren kennen zoals men het behoort te kennen. Maar als iemand God 
liefheeft, is hij door Hem gekend,' (1 Korinthe 8:1-3). 
En in Jakobus 3:13-17 lezen we: 'Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede 
levenswandel zijn werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid. Wanneer u echter bittere afgunst en 
eigenbelang in uw hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid 
die van boven komt, maar ze is aards, natuurlijk, duivels. Want waar afgunst en eigenbelang is, daar 
heersen wanorde en allerlei kwade praktijken. Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, 
vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, 
onpartijdig en ongeveinsd.’ 
 
Wanneer we over deze verzen nadenken zien we dat kennis zonder liefde niet gelijk staat aan 
wijsheid. Die kennis verheft zich, pocht, veroordeelt en schept tweedracht. Het is een vorm van 
eigenwijsheid, vertrouwend op eigen inzichten, deze te weinig toetsend aan Gods bedoelingen en de 
mening en ervaring van anderen. Bij bijbelse wijsheid staan we open voor Gods richtlijnen en willen 
we leren van anderen. Dan zijn we ‘gezeglijk’ en willen we openstaan voor nieuwe en aanvullende 
inzichten. 
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Wijsheid begint bij de erkenning van en gehoorzaamheid aan God 
Volgens Jezus zijn we wijs en verstandig wanneer we bouwen op een goed fundament door naar Zijn 
woorden te horen én ernaar te handelen:  
'Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig 
man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft...,' (Mattheüs 7:24).  
Ook in het Oude Testament worden we er voortdurend bij bepaald.  
Een voorbeeld: 'Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in 
al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken. Wees niet wijs in je eigen ogen: vrees de HEERE en keer 
je af van het kwade.' (Spreuken 3:5-7) en in Spreuken 24:3 staat: 'Door wijsheid wordt een huis 
gebouwd...' 
 
Daniël was zich ook de bron van wijsheid bewust. In zijn gebed, weergegeven in Daniël 2, zegt hij: 
'...van Hem is de wijsheid en de kracht,' (2:20). En: 'Hij geeft de wijsheid aan wijzen, de kennis aan wie 
verstand hebben. Hij openbaart diepe en verborgen dingen, Hij weet wat in het duister is, want het 
licht woont bij Hem. U, God van mijn vaderen, dank en prijs ik, omdat U mij wijsheid en kracht hebt 
gegeven...,' (2:21-23). 
 

Wijsheid wordt gevormd 
In Jakobus 1:5 lezen we dat we God om wijsheid mogen vragen en dat Hij ons dit wil geven. Deze 
wijsheid wordt vooral gevormd in de dagelijkse omgang met God, waarbij we willen leren van allerlei 
situaties die zich in ons leven voor doen. Deze leerschool is nodig om steeds meer toegerust te zijn 
voor Gods werk door ons heen. We lezen in de geschiedenis van de eerste kerk dat de apostelen 
uitzien naar meer medewerkers.  
In Handelingen 6:3 lezen we: 'Zie daarom uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden, van wie 
men een goed getuigenis geeft, vol van de Heilige Geest en van wijsheid...'  
God verlangt ernaar dat we ‘vol van Geest en wijsheid’ zijn, en juist daarom mogen we niet eigenwijs 
zijn maar verlangen naar een lerende instelling. 
Het betekent een dagelijkse keuze om méér gevormd te worden, ook al is de consequentie dat meer 
inzicht ook meer verantwoordelijkheid met zich kan meebrengen. En... inzicht geeft een meer 
bewuste levensinstelling, waarbij je ook verdriet kunt ervaren over het vele scheefgegroeide in 
menselijke verhoudingen en structuren.  
Prediker schreef hierover: 'Want in veel wijsheid zit veel verdriet. Wie kennis vermeerdert, 
vermeerdert leed,' (1:18).Maar houdt dit niet verband met realistische liefde die wil leven met de 
werkelijkheid zoals die is, en waarin God ons oproept om Hem te vertegenwoordigen? 
 

Wijsheid betreft onze hele persoonlijkheid 
In Efeze 4:13 spreekt Paulus over: '…de kennis van de Zoon van God…,'en over de ‘volwassen man.’ 
Met andere woorden: God verlangt ernaar dat we groeien in het kennen van Hem en ook groeien als 
persoon, zodat er sprake is van volwassenheid en ‘rijpheid’, met het doel dat we dan door God 
kunnen worden ingeschakeld in het bereiken van andere mensen. 
 

Wat houdt volwassenheid concreet in? 
Bijvoorbeeld geestelijke en emotionele stabiliteit; soepelheid in de omgang met anderen en met 
situaties; zelfkennis en zelfaanvaarding, in het besef dat we in Gods leerschool zijn; een gerichtheid 
op anderen; aanpassings- en incasseringsvermogen. 
Daarnaast kunnen volwassen mensen zelfstandig leven en tegelijkertijd in betrokkenheid en gezonde 
afhankelijkheid met anderen leven. Dit betekent dat ze realistisch met eigen mogelijkheden en 
beperkingen kunnen omgaan en hun eigen plaats in het geheel zien, maar ook openstaan voor het 
aanvullende, creatieve en stimulerende van anderen. Mensen hebben elkaar nodig. Ook in het 
proces van groeien naar geestelijke en emotionele stabiliteit. 
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Wat belemmert ons vaak in het groeien in wijsheid en volwassenheid?  
Het kan zijn dat we bang zijn voor nieuwe ontdekkingen over onszelf en dat we het moeilijk vinden 
het onvolkomene in onszelf onder ogen te zien; dat we bang zijn voor eventuele aanpassingen en 
correcties die nodig kunnen zijn. Maar er kan ook sprake zijn van vrees voor nieuwe of méér 
verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld uit angst om tekort te schieten of om te falen. 
 
Wanneer we ons echter bewust zijn dat we geworteld mogen zijn in Gods liefde en aanvaarding, dan 
mogen we ook vol vertrouwen uitzien naar datgene wat Zijn Geest in ons leven kan uitwerken. 
Dan wordt ons leven niet gekenmerkt door vrees, maar door groeiend vertrouwen. 
 

Om over na te denken: 
1. Lees Mattheüs 1:28-29. 

 
2. Ga na of je voldoende vertrouwt op Gods werk in je leven en denken, ook wat betreft je vragen 

en verdriet.  
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Hoofdstuk 19 

Vergeld niemand kwaad met kwaad   
(Romeinen 12:17a)  
   
Waarom vraagt God dit van ons? Misschien is de meest doorslaggevende reden wel dat God een God 
van herstel is. Na de zondeval liet Hij de mens niet los, maar zocht Hij naar een weg van verzoening 
en herstel. Hij zocht naar een weg waarbij het goede het uiteindelijk zou winnen van het kwaad en 
het licht sterker zou zijn dan de duisternis. 
Jezus kwam als het Licht en als Middelaar. Hij maakte toegang tot de Vader mogelijk. Door hem heeft 
het kwaad nu niet meer het laatste woord. 
 
Wanneer wij ons leven aan Jezus hebben toevertrouwd en het onder Zijn gezag hebben geplaatst, 
mogen ook wij - in Gods gezindheid - kiezen voor herstel. Ook in allerlei moeilijke relaties en 
situaties. Dan mogen we geen kwaad met kwaad vergelden (waarbij we als mens geneigd zijn de 
ander met een hardere slag terug te slaan dan de slag die wij ontvingen), maar mogen we kiezen 
voor een houding waarin we afstand nemen van aangedaan kwaad. 
 
Dit neemt niet weg dat we het kwaad bij de naam mogen noemen. Toen Adam en Eva God gingen 
wantrouwen en ongehoorzaam werden, zocht Hij ze op en riep hij hen ter verantwoording. God 
roept in de Bijbel de mens voortdurend ter verantwoording, maar Hij wijst ook op de mogelijkheid 
van bekering en vergeving, van nieuw leven en nieuwe levensstijl. 
 
Ook worden we opgeroepen om tegenover elkaar schuld uit te spreken en te belijden. Kwaad moet 
benoemd worden, we hoeven het niet weg te stoppen. Maar de opdracht om kwaad niet te 
vergelden houdt in dat we niet afhankelijk zijn van het kwaad en in de vrijheid blijven om voor het 
goede te kiezen. De Franse natuurkundige Blaise Pascal zei eens: ‘Ik vergeld geen kwaad met kwaad, 
maar ik wens degenen die me kwaad doen hetzelfde als ik heb: niet afhankelijk te zijn van het goed 
en kwaad van de mensen.’ 
 
De sleutel is kort samengevat: het vermeende recht op vergelding loslaten omdat we het eigendom 
van God zijn. We behoren hem en Zijn Koninkrijk toe. We dienen een God die in Jezus verzoening en 
herstel beoogd en in Zijn Naam mogen we deze boodschap doorgeven en voorleven. Dit houdt ook 
onze instelling in ten aanzien van onrecht en kwaad dat men ons kan aandoen.  
We mogen het benoemen maar tegelijkertijd ervoor kiezen hierdoor niet in een vergeldingsdenken 
te komen. God wil ons in de vrijheid laten staan. Alleen dan kunnen we er zijn voor de ander. Ook 
voor degenen die het ons moeilijk maken. 
 
Wellicht is het een hulp om het begrip ‘kwaad met kwaad vergelden’ te vertalen naar de praktijk. 
Het kan inhouden dat we bij liefdeloosheid niet liefdeloos reageren; bij afwijzing  de ander niet gelijk 
terug betalen met afwijzing, maar hem of haar blijven aanvaarden; bij onbegrip zelf blijven kiezen 
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voor een houding van begrip; bij bedrog blijven zoeken naar een eerlijke omgang met elkaar; bij 
onverschilligheid de ander niet 'dood verklaren' maar blijven kiezen voor dat contact wat haalbaar of 
wenselijk is. 
 

 
Om over na te denken: 
1. Lees Filippenzen 4:4-7. 

We lezen hierin over Gods opdracht om - los van onze omstandigheden - in de Here God ons 
houvast en onze blijdschap te vinden. Wanneer we in vertrouwen op Hem blijven zien en alles 
bij Hem bekend maken, dan belooft Hij vrede ‘die alle begrip te boven gaat,’ vrede die ons 
innerlijk leven kan ‘behoeden’, kan beschermen. Dan kunnen we ook open blijven staan en een 
vriendelijke instelling hebben. ‘Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij.’ 
God is erbij, dáárom is het mogelijk. 

 
2. Overdenk verder Kolossenzen 3:23-25. 

‘En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen, (...) want u dient 
de Heere Christus.’  Eventueel onrecht is de Here God bekend (zie vers 25). God wil echter dat 
we kiezen voor herstel en dus voor goede, heilzame relaties omdat we bij Jezus Christus horen 
die geen kwaad met kwaad vergold maar bereid was te dienen. We lezen over Hem: 'Die, toen 
Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan 
Hem Die rechtvaardig oordeelt,' (1 Petrus 2:23). 
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Hoofdstuk 20 

Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen   
(Romeinen 12:17b)  
   
Deze opdracht houdt verband met de vorige. Alleen wanneer we het kwade dat anderen ons 
aandoen kunnen loslaten en onszelf niet willen wreken, kunnen we het goede voor onze medemens 
kiezen. 
 
Jezus zocht het verlorene en afgewekene en Hij riep mensen tot Zich. Juist omdat Hij Zich innerlijk vrij 
voelde en niet afhankelijk was van hun begrip, waardering of erkenning. Ook Paulus schreef als 
volgeling van Jezus dat hij ervoor koos om anderen te helpen, ongeacht hun verschillende 
achtergronden en gedachten, die hem vroeger zoveel problemen bezorgden. In 1 Korinthe 9:19 en 22 
lezen we: 'Want hoewel ik vrij ben van allen, heb ik mijzelf toch voor allen tot slaaf gemaakt om meer 
mensen te winnen.' En: 'Ik ben voor de zwakken geworden als een zwakke, om de zwakken te winnen. 
Voor allen ben ik alles geworden, om in ieder geval enigen te behouden.' Paulus had zich zó 
vereenzelvigd met Gods bedoeling voor zijn leven, dat zijn eigen wil daaraan ondergeschikt was 
gesteld. 
In Efeze 4:1-2 lezen we: ‘Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping 
waarmee u geroepen bent, waardig is, in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door 
elkaar in liefde te verdragen.’ Paulus noemt zich een gevangene en een geroepene van God. Iemand 
die deze roeping op een waardige manier wil vertolken zodat mensen aangesproken worden door de 
vrucht van de Geest, de veelkleurige liefde. Die boodschap houdt een boodschap in voor de wereld, 
een liefde die het goede voor mensen zoekt. Liefde die het kwaad niet wil vergelden, maar het goede 
zoekt en najaagt.  
In 1 Korinthe 13:4-7 zegt Paulus het nog eens:  
'De liefde is geduldig, 
zij is vriendelijk, 
de liefde is niet jaloers, 
de liefde pronkt niet, 
zij doet niet gewichtig, 
zij handelt niet ongepast, 
zij zoekt niet haar eigen belang, 
zij wordt niet verbitterd, 
zij denkt geen kwaad, 
zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, 
maar verheugt zich over de waarheid, 
zij bedekt alle dingen, 
zij gelooft alle dingen, 
zij hoopt alle dingen, 
zij verdraagt alle dingen.' 
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Een voorbeeld uit het Oude Testament is hierbij heel verhelderend, zie 2 Koningen 6:8-23. 
De koning van Aram is in oorlog met Israël. God gebruikt Zijn profeet Elisa om Zijn volk te 
waarschuwen. Wanneer de vijand Elisa gevangen wil nemen en de stad Dothan omsingelt, geeft God 
bevrijding. Afgezanten van het hemelse leger beschermen Elisa en de stad en de soldaten worden 
met blindheid geslagen. Elisa leidt hen allen naar Samaria, waar hun ogen weer geopend worden. 
Wanneer de koning van Israël overweegt hen te doden, zegt Elisa dat dit niet mag. Hij moet ze juist 
goed doen. We lezen in 6:22-23: ‘Zet hun brood en water voor, dan kunnen zij eten en drinken en 
teruggaan naar hun heer. Hij bereidde daarop een grote maaltijd voor hen, en zij aten en dronken.  
Daarop stuurde hij hen terug en gingen zij naar hun heer. En de benden van de Syriërs kwamen niet 
meer in het land Israël terug.’ 
 
Dit voorbeeld is heel spectaculair, maar hoe kun je dit principe ook in kleinschaliger verbanden leren 
toepassen? 
Een voorbeeld: in onze omgang met mensen die veel vragen over God en het geloof hebben, is het 
van belang ook voor hen het goede te zoeken. Hoe kun je rekening houden met hun achtergrond en 
levensbeschouwing en hoe kun je de boodschap van het Evangelie communiceren op een wijze dat 
ze erdoor geboeid raken? ‘De liefde handelt niet ongepast,’ houdt onder andere in dat we de ander 
in zijn levensopvatting en vragen respecteren en niet gelijk vanuit onze visie beoordelen. Mensen 
kunnen ons soms ‘zien denken’ en ‘wegen’. Ze ervaren dan dat ze beoordeelt en wellicht te licht 
bevonden worden.  
We zijn allemaal door het gedachtegoed van mensen om ons heen (tijdens onze opvoeding, scholing 
en vriendschappen) beïnvloed, evenals door de cultuur waarvan we deel uitmaken. 
Het goede zoeken betekent dan concreet: aanknopingspunten zoeken en een verlangen uiten om te 
willen begrijpen. Dan scheppen we ruimte voor een wezenlijke ontmoeting. Dan gaan we niet af op 
verschillen en cultureel bepaalde gedragingen, maar willen we in contact komen met elkaars 
‘binnenkant’, met wezenlijke gevoelens zoals teleurstelling, twijfel, angst of beklemmende 
zingevingsvragen. Dan zoeken we het goede in de ontmoeting met de ander. 
 

Om over na te denken: 
1. Hoe kan ik het goede zoeken voor mensen met wie ik op dit moment te maken heb?  

Mensen die ik eigenlijk liever 'op een afstand' houd? 
 

2. En wat leer ik van Jezus' woorden in Lukas 6:33: ‘En als u goeddoet aan hen die aan u goeddoen, 
wat voor dank komt u daarvoor toe…?’ 
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Hoofdstuk 21 

Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen 
(Romeinen 12:18)  
   
In de voorgaande hoofdstukken werd voortdurend het belang van een radicale levensstijl benadrukt: 
de vrijwillige bereidheid om God en de medemens te dienen, waarbij we innerlijk zo sterk worden 
dat we onszelf kunnen geven zonder ons ik-besef kwijt te raken. Juist omdat we weten wie we zijn als 
kind van God, en waartoe we geroepen zijn, kunnen we kwetsbaar en open zijn. Het is daarbij geen 
idealisme dat als een ballon uit elkaar kan spatten, maar een realistische houding. Het betreft een 
levensinstelling die te maken heeft met het verlangen bij God te horen en Hem te 
vertegenwoordigen. Hoe de ander hiermee omgaat is dan een zaak tussen God en die ander. Dit 
realisme klinkt ook door in bovengenoemd vers. ‘Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in 
vrede met alle mensen,’ (Romeinen 12:18). Voor zover het van ons afhangt: het betreft ons aandeel 
en onze verantwoordelijkheid. Concreet betekent het dat we ook wat dit betreft grenzen moeten 
aanvaarden. Bijvoorbeeld: ik heb zover ik kan nagaan, alles gedaan om het probleem op te lossen. Nu 
moet ik het loslaten. Nu is het aan die ander...  
 
De opdracht om vrede te zoeken is mogelijk geworden omdat Jezus ons Zijn vrede heeft beloofd. In 
de Evangeliën lezen we meermalen dat Jezus Zijn volgelingen bemoedigt door te zeggen: ‘Wees niet 
bevreesd...’ of: ‘Mijn vrede geef Ik u...,’ ‘Ik ben met u... Jezus heeft vrede mogelijk gemaakt. Daarom 
kan Hij ons zegenen met ‘Zijn vrede en ons tot vredestichters maken. 
In Efeze 2:14 lezen we: 'Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de 
tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken...' Jezus kan vrede brengen waar mensen naar Zijn 
vrede zoeken en er om vragen. In Naam van Jezus mogen ook wij vredestichters zijn en naar wegen 
zoeken hoe muren weggebroken kunnen worden. In de Bergrede lezen we ook over deze opdracht: 
'Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden,' (Mattheüs 5:9). 
 
Volgens de Bijbel houdt vrede verband met gerechtigheid, met een verlangen om in een goede 
verhouding te staan ten opzichte van God en elkaar. 'En de vrucht van de gerechtigheid wordt in 
vrede gezaaid voor hen die vrede stichten,' (Jakobus 3:18). Vrede is dus nooit los te koppelen van een 
goede relatie met God. Alleen dan kan God ons zegenen en invloed toevertrouwen. 
 

Wat kan deze vrede concreet inhouden?  
Enkele voorbeelden zijn wellicht een hulp: 

 In discussies: ons bewust zijn dat het er niet om gaat dat wij het met ons standpunt moeten 
winnen. Wellicht lijkt onze overtuigingskracht en onze mening het dan te winnen, maar we 
kunnen de persoon verliezen, en is dat juist niet verlies? Mensen kunnen zich in zo'n situatie 
gemanipuleerd, minderwaardig of onbegrepen voelen. 
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 In getuigende gesprekken: we kunnen in het spreken over het Evangelie niet om het probleem 
‘zonde’ heen, waarbij mensen tekort schieten, verzanden in egoïsme en schuldig staan 
tegenover God en de medemens. Maar tegelijkertijd moet er sprake zijn van bewogenheid voor 
mensen die volgens Jezus’ woorden slaaf zijn van de zonde, mensen die bevrijding nodig 
hebben. Het besef dat niemand van ons zonder zonde is (Johannes 8:7) geeft dat we zoeken 
naar een niet-veroordelende houding, naar wegen hoe we de vrede van God kunnen 
verkondigen, waarbij zonde en schuld bij Christus gebracht kunnen worden en we nieuw leven 
van Hem ontvangen mogen. 

 

 In conflicten: de bereidheid om met moed dat op te pakken wat mogelijk is. Wat nu (nog) niet 
mogelijk is, kunnen we in vertrouwen aan de Vader overgeven. Hij kan wellicht later nieuwe 
openingen geven. Hij overziet de toekomst. En soms zal het nodig zijn om een conflictsituatie 
helemaal los te laten. Het is dan niet langer onze verantwoordelijkheid. 

 

Om over na te denken: 
1. Ga voor jezelf na wat jouw aandeel kan zijn in het zoeken naar herstel en vrede.  

Wat zou jouw bijdrage kunnen inhouden wanneer je denkt aan stroef lopende relaties? 
 

2. Overdenk verder Paulus' woorden uit Romeinen 14:19. We lezen hierin: 'Laten wij dus najagen 
wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert.' 
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Hoofdstuk 22 

Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn   
(Romeinen 12:19)  
  
Wraak nemen: ondervonden kwaad met kwaad vergelden. De Here God wijst deze weg van 
vergelding af omdat het een heilloze weg is. Waarom? Een voor de hand liggende reden is dat wij 
niet in staat zijn om het kwaad te straffen omdat we zelf het kwade in ons leven kennen. Wanneer 
Jezus tegen de omstanders van de overspelige vrouw zegt: '...Wie van u zonder zonde is, laat die als 
eerste de steen op haar werpen,'(Johannes 8:7), wordt dit heel duidelijk. Iedereen druipt af!  
Een andere reden is dat wij niet objectief zijn. We kennen onvoldoende achtergronden, motieven en 
oorzaken waardoor mensen tot een bepaald handelen komen. Alleen God doorgrondt ieders hart en 
om die reden moeten we het oordeel aan God over laten. 
 
Dit niet oordelen en wreken betreft gelovige en niet-gelovige mensen. In 1 Petrus 2:11-25 lezen we 
bijvoorbeeld dat we het lijden onder onrecht moeten aanvaarden en overgeven aan God die 
rechtvaardig oordeelt. Daarbij stelt Petrus dat God onze houding als een getuigenis kan gebruiken 
voor degenen die (nog) onwetend zijn van het Evangelie. ‘Want zo is het de wil van God, dat u door 
goed te doen het onverstand van de dwaze mensen de mond snoert; als vrije mensen, (...) maar als 
dienstknechten van God,' (2:15-16).  
 
Ten aanzien van medegelovigen schrijft Paulus in Romeinen 14:1-12 dat we ook niet mogen oordelen 
omdat we allemaal persoonlijk verantwoording zullen moeten afleggen: 'Zo zal dan nu ieder van ons 
voor zichzelf rekenschap geven aan God,' (14:12). 
 
Deze opdracht gaat echter niet aan iets belangrijks voorbij: de noodzaak om ruimte te geven aan 
boosheid. Boosheid erkennen betekent dat we aanvaarden dat we gevoelens van boosheid hebben 
en dat we deze niet verstoppen en verdringen. Door ze tegenover God uit te spreken kunnen we er 
wat afstand van nemen en ontdekken hoe we ermee mogen omgaan. Maar het kan ook - indien 
mogelijk - goed zijn deze gevoelens tegenover de betrokken persoon uit te spreken. We moeten 
eerlijk zijn en begrip vragen voor onze eigen belevingswereld. Wanneer de ander hierop niet wil 
ingaan, dan is dat een pijnlijke ervaring, maar dán geldt de opdracht om wraakgevoelens los te laten 
en in de vrijheid van de liefde te blijven. 
 
Jezus bad voor de mensen die Hem kwaad deden. Hij huilde over hun kortzichtigheid en ongeloof en 
Hij bad voor Zijn moordenaars toen Hij aan het kruis hing: ‘…Vader, vergeef het hun, want zij weten 
niet wat zij doen…,’ (Lukas 23:34). Stefanus is hierin een volgeling van Jezus. Wanneer hij gestenigd 
wordt, bidt hij: ‘…Heere, reken hun deze zonde niet toe! Het zijn de laatste woorden voordat hij sterft, 
zie Handelingen 7:60. Het getuigt van innerlijke vrijheid en kracht die ons alleen maar doet 
verwonderen. Is dit niet een vrucht van een leven onder de leiding en kracht van Gods Geest? 
 



 
Leven zonder masker 

Hoofdstuk 22: pagina 2 
 

In Spreuken 16:32 lezen we dat: '...wie zijn geest beheerst, is beter dan wie een stad inneemt.' De 
vergelijking geeft aan dat een sterke geest haast niet te overwinnen is. 
Een stad innemen of -toegespitst op de dagelijkse praktijk - een bolwerk van conflicten innemen: het 
vraagt een beheerste geest en innerlijke kracht en overtuiging. Het vraagt toewijding aan de bijbelse 
opdracht om gevoelens van boosheid ten gevolge van onrecht en kwaad met God te verwerken. Om 
herstel te zoeken waar dit mogelijk is en... waar dit (nog) niet mogelijk is het oordeel aan een 
rechtvaardig God over te laten. 
 
In Efeze 4:16 lezen we: 'Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid.' 
Ook dit gedeelte geeft aan dat snel handelen gewenst is. Toorn kan als een kankergezwel ons hele 
geestelijk, emotionele en rationele leven verstoren en verzieken. Juist daarom is het van 
levensbelang dat deze emoties met wortel en al voor Gods aangezicht gebracht worden. 
 
Moeten we deze opdracht lijdelijk ondergaan? Gelukkig spreekt de Bijbel over vreugde en blijdschap 
die ervaren mag worden te midden van situaties die door ons als moeilijk en gecompliceerd ervaren 
worden. Twee voorbeelden: '...want de vreugde van de HEERE, dat is uw kracht,' (Nehemia 8:11) en 
'...overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht...,' (Psalm 16:11). Tegenover boosheid en wraak 
staan liefde, vrijheid en vreugde. Vreugde die mogelijk is doordat God de Bron en oorzaak ervan is en 
omdat Hij groter is dan onze omstandigheden. 
 
Jezus kon blij zijn ondanks het lijden en onrecht dat Hij onderging, omdat Hij Zijn Vader kende en wist 
welke vreugde voor Hem lag (Hebreeën 12:2). Hij kende de Vader en had oog op de uiteindelijke 
toekomst vol vrede en gerechtigheid. In die vrede wilde Hij anderen laten delen. Daarom riep Hij op 
tot bekering en geloof. 
 
Ook lezen we in de Bijbel over de blijdschap die Jezus en Zijn Vader ervaren wanneer mensen zich 
laten vinden en tot God komen. Naar aanleiding van de gelijkenis van het verloren schaap zegt Jezus: 
'En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept 
hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: Wees blij met mij, want ik heb mijn schaap 
gevonden, dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar 
die zich bekeert, (...) Zo zeg Ik u, is er blijdschap vóór de engelen van God over één zondaar die zich 
bekeert,' (Lukas 15:5-7 en 10). 
 
Direct na dit verhaal volgt de gelijkenis van de verloren zoon. Opnieuw blijkt uit het verhaal dat de 
vader zijn zoon vol ontferming en met dankbaarheid tegemoet gaat en een feestmaal aanbiedt, want 
‘Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden...,' 
(Lukas 15:24). 
 

Om over na te denken: 
Jezus volgen in moeite... het kan wanneer we Hem voor ogen houden en ons bewust zijn dat we 
allemaal op Zijn genade en vergeving zijn aangewezen. Lees in dit verband de volgende twee 
uitspraken van Thomas à Kempis uit ‘De navolging van Christus’ (Kok – Kampen): 
 

 ‘Jezus Christus alleen moet uitzonderlijk bemind worden, omdat Hij alleen boven alle vrienden 
goed en trouw bevonden wordt. Om wille van Hem en in Hem moeten zowel vrienden als 
vijanden u lief zijn, en voor hen allen moet uw gebed tot Hem gaan, opdat zij allen Hem mogen 
kennen en liefhebben.’  

 

 ‘Jezus heeft er thans velen die Zijn hemels Rijk liefhebben, maar weinigen die Zijn kruis dragen 
(...) Velen hebben Jezus lief, zolang er geen tegenslagen komen.’  
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Hoofdstuk 23 

Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten   
(Romeinen 12:20a)  
   
In de vorige overdenking lazen we over het loslaten van eigen vergeldingsdrang en 
rechtvaardigheidsgevoelens. De opdracht om onze vijand te eten te geven gaat nog verder. Het 
houdt o.a. in dat we niet alleen vergeving aanbieden, maar óók zoeken naar wegen om concrete 
liefde te tonen: aandacht, hulp en betrokkenheid. 
 
Deze (en vorige) uitspraken doen aan de Bergrede denken. In Lukas 6:33-38 lezen we: ‘En als u 
goeddoet aan hen die aan u goeddoen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de 
zondaars doen hetzelfde. En als u leent aan hen van wie u hoopt terug te ontvangen, wat voor dank 
komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars lenen aan zondaars, om hetzelfde terug te 
ontvangen. Maar heb uw vijanden lief en doe goed, en leen zonder te hopen iets terug te krijgen. Dan 
zal uw loon groot zijn en zult u kinderen van de Allerhoogste zijn, want Hij is goedertieren over de 
ondankbaren en slechten. Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is. Oordeel niet en u 
zult niet geoordeeld worden; veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden; laat los en u zult 
losgelaten worden. Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, vastgedrukte, geschudde, 
overlopende maat zal men u in de schoot geven, want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij 
u ook gemeten worden.’ 
 
Het goede zoeken voor mensen die zich negatief ten opzichte van ons opstellen door ons te 
miskennen, te kwetsen en te plagen... menselijkerwijs is het niet mogelijk. Toch kan God het in Zijn 
wijsheid gebruiken voor onszelf en voor onze medemens en vijand. 
Een voorbeeld, opgetekend door Stanley Jones in ‘Tranen op muziek’: ‘Simon van Cyrene kwam op 
zekere dag van het land, weinig vermoedend in welk treurspel hij door toeval zou worden betrokken. 
Maar plotseling voelde hij zich aangegrepen door gewelddadige handen en werd er een kruis op zijn 
schouders gelegd: ‘hem dwongen zij het kruis te dragen’. De tragedie had een scherpe angel voor 
Simon, want deze Romeinse soldaten zouden dit nooit aan een van hun eigen landgenoten 
opgedragen hebben, omdat zij het als een vernedering voor hen beschouwen. Evenmin vroegen zij 
het een Jood, want voor deze al verbitterde natie had dit een aanleiding kunnen worden tot scherp 
verzet; dus grepen zij een Afrikaan, het zwakste lid van de maatschappij voor wie er geen 
mogelijkheid van verzet bestond en hem lieten zij het kruis dragen, dat andere schouders geweigerd 
zouden hebben. Een persoonlijke vernedering, die samenhing met rassenonrecht, moet de ziel van 
Simon wel diep hebben gewond. Maar terwijl hij die dag tegen de heuvel opzwoegde, leerde hij de 
diepste levensles, want hij zag hoe Jezus de bittere schande veranderde in de triomf der liefde. 
Opeens werd ook aan hem duidelijk wat hij met dit treurspel doen moest; hij moest van de hele 
gebeurtenis iets anders maken en ook van zichzelf. En dat lukte, en hij gaf zijn nieuw licht over aan 
zijn zoons, Alexander en Rufus. En deze twee zonen traden zó naar voren in de eerste gemeente, dat 
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zij in de evangeliën worden genoemd op een manier die doet veronderstellen dat iedereen hen 
kende. Het treurspel was herschapen en tegelijk daarmee Simon zelf en zijn zonen.’ 
Als naslag van deze geschiedenis verwijzen we naar Markus 15:21 en Romeinen 16:13. 
 
Ook Jezus zelf is hierin een voorbeeld. Wanneer Jezus gevangen genomen wordt staat Hij in volledige 
vrijheid tegenover zijn vijanden. 'Jezus dan, Die alles wist wat er over Hem komen zou, trad naar 
voren en zei tegen hen: Wie zoekt u? Zij antwoordden Hem: Jezus de Nazarener. Jezus zei tegen hen: 
Ik ben het...,' (Johannes 18:4-5). Ze zijn versteld over Jezus benadering en rust en deinzen achteruit. 
Daarna zegt Jezus: '...Als u dan Mij zoekt, laat dezen weggaan,' (Johannes 18:8), wijzend op Zijn 
discipelen.  
Wanneer Simon Petrus zijn zwaard trekt en het rechteroor van de slaaf van de hogepriester er 
afslaat, geneest Jezus het oor. 'En Hij raakte zijn oor aan en genas hem,' (Lukas 22:51). 
 
Voor Jezus was ieder mens waardevol: vriend of vijand, omdat Hij bereid was voor ieder mens te 
sterven. De waarde van de mens wordt dus bepaald door de waarde die de mens voor Jezus heeft. 
Jezus, de enige volmaakte Mens die in opdracht van Zijn hemelse Vader bereid was om de zonde en 
schuld van ieder mens op Zich te nemen. Juist daarom wordt Jezus’ hart verblijd wanneer mensen 
deze mogelijkheid tot redding en vergeving aanvaarden en zich aan Zijn liefde toevertrouwen. En 
deze motivatie mag ons bewegen tot actieve zorg en liefde, ook met het oog op mensen die het ons 
moeilijk maken en verdrukken. 
 

Om over na te denken: 
1. Welke bemoediging reikt Galaten 6:9 ons aan? 'En laten wij niet moe worden goed te doen, want 

te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven.' 
 

2. En hoe denk je over de volgende uitspraak van John Newton, een man die voor zijn bekering 
slavendrijver was: ‘God doet vaak de mooiste dingen voortkomen uit gebeurtenissen die wij zo 
licht geneigd zijn als onheil te beschouwen.’ 

  



 
Leven zonder masker 

Hoofdstuk 24: pagina 1 
 

 
 

Hoofdstuk 24 

Word niet overwonnen door het kwade,  
maar overwin het kwade door het goede   
(Romeinen 12:21)  
   
Het eerste hoofdstuk begon met de uitspraak: Laat de liefde ongeveinsd zijn, zonder masker. In deze 
laatste oproep wordt deze oprechte, geloofwaardige en helende liefde toegespitst op de noodzaak 
om een liefdesoffensief aan te gaan. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het 
kwade door het goede... 
 
Het is een actieve oproep om tegenover het kwade het goede te zetten. Bijvoorbeeld: 

 liefde tegenover haat en onverschilligheid; 
 

 oprechte belangstelling tegenover afstand en verkilling; 
 

 vertrouwen tegenover wantrouwen; 
 

 vrijgevigheid tegenover hebzucht; 
 

 niet meedoen aan kwaadsprekerij tegenover een geest van roddelen; 
 

 aanvaarding in een sfeer van afwijzing. 
 
Kwaad met het goede overwinnen: een schijnbaar onmogelijke opdracht. Wanneer wij echter 
stilstaan bij Jezus die deze weg koos en bewandelde, en geloven in Zijn kracht die in ons woning wil 
maken, dan is er hoop. Jezus toonde onvoorwaardelijke liefde door voor ons, zondige mensen te 
sterven. Hij weet echter hoe we als mens kunnen worden wanneer we vanuit een herstelde relatie 
met de Vader openstaan voor het nieuwe leven dat Hij wil geven en uitwerken. Daarom kon Hij met 
vreugde die moeilijke weg gaan. 
 
Jezus  ging uit van een positief denken, wetend dat bij God het onmogelijke mogelijk is. Hij kon goed 
doen omdat die houding mensen in de ruimte kon stellen om terug te keren tot de Vader en oog te 
krijgen voor de werkelijkheid van God: een Koninkrijk van liefde en van vernieuwende kracht. 
De vrijwillige keuze om goed te doen, om met dat wapen te strijden, is een uiting van vertrouwen in 
God die het goede zal laten overwinnen. In Christus zien we al de vervulling van deze 'geestelijke 
wet'. Wanneer wij gaan geloven in de overwinning van het goede, kunnen we er ook vol vertrouwen 
uit gaan leven. Dan zal een houding van vertrouwen ons leven gaan kenmerken. 
 
Is dit niet het meest wezenlijke? Met vertrouwen of met wantrouwen in het leven staan? Bij 
vertrouwen overheerst een positieve, hoopvolle en gelovige houding: God is er en Hij belooft dat het 
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kwade door het goede kan worden overwonnen. Een vertrouwende houding zoekt ook contact met 
andere gelovigen zodat een vertrouwende gemeenschap kan worden gevormd, van waaruit daden 
van hoop, liefde en betrokkenheid kunnen voortvloeien. 
 
Juist in onze tijd van vereenzaming kan deze geest van vertrouwen, hoop en gemeenschap door God 
worden gebruikt. In plaats van ons te laten ontmoedigen en onderuit te halen door het kwade, 
mogen we daden van liefde, hoop en goedheid stellen. Als gemeenschap van christenen kunnen we 
elkaar hierin bemoedigen. Om die redenen zijn ook deze overdenkingen geschreven: elkaar 
aansporen en bemoedigen in een periode van de geschiedenis waarin het kwaad zo overvloedig en 
brutaal aanwezig is, en waarin zoveel verwarde, ontgoochelde en ontspoorde mensen rondlopen. 
 
In Johannes 15:3 zegt Jezus: 'U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb.' Jezus 
verklaarde ons rein toen we tot geloof in Hem kwamen en op Zijn uitnodigende boodschap ingingen. 
Jezus  wil ons op allerlei gebied reinigen en toerusten. Ook in het overwinnen van het kwade in en 
om ons, door ons uit te strekken naar het goede, naar datgene wat opbouwt en herstelt. Hij wil ons 
blijven reinigen en Gods Woord hierin gebruiken. Het mediteren over en eigen maken van de 
opdracht om het kwade door het goede te laten overwinnen is hierbij dan ook belangrijk. 
 
In de praktijk lijden we vaak onder ons tekort: het kwaad in ons denken, in emoties als jaloezie, trots, 
egoïsme of onreinheid. We weten dat we in Christus ‘een nieuwe schepping’ werden, maar ervaren 
nog zo vaak de macht van ‘de oude mens’. Juist daarom is het van belang te weten dat de 
overwinning ligt in Christus, in het zeker weten dat Zijn boodschap de enige waarheid is. 
Wanneer we onze ervaring leren afstemmen op het fundament van Jezus, dan zal ons levenshuis 
stand houden en zullen we de doorwerking van Gods Geest ook meer en meer gaan ervaren. Na 
Romeinen 6 en 7 (waarin over het nieuwe leven in Jezus gesproken wordt en onze strijd om daarmee 
in overeenstemming te leven) volgt hoofdstuk 8 over ‘leven door de Geest’. Gods Geest wil het 
goede in ons uitwerken en het belijden van Jezus' overwinning in de ervaring van het dagelijks leven 
uitwerken. 
Gods Geest geeft vrucht en laat deze groeien. Wij mogen vol verwondering hiervoor openstaan en 
intussen waakzaam zijn, zodat we Zijn stille stem verstaan en op Zijn aanwijzingen bewust reageren 
en handelen. 
 
Vruchtdragen omvat ook creatieve liefde. Jezus wil het nieuwe leven tot uiting laten komen in een 
meer creatieve, levendige en liefdevolle levenshouding: bijvoorbeeld bij gemopper niet bits 
terugsnauwen (kwaad met kwaad vergelden), maar luisteren of met een grapje de opmerking 
relativeren of verzachten, of door in plaats van een kind te straffen zijn of haar hulp te vragen en in 
te schakelen.  
 

Om over na te denken: 
1. Het Evangelie betekent goed nieuws of blijde boodschap. Op de ruit van een aardewerkwinkel 

stond eens geschreven: Geen aardewerk is zo stuk, of het kan worden hersteld. 
 
2. Voor degenen die uit het Evangelie willen leven, geldt ook dat geen één mensenleven voor God 

is afgeschreven. Geen leven is zo gehavend, dat het niet meer kan worden hersteld. God weet 
dat het kwade kan worden overwonnen, maar alleen maar door een sterkere kracht: het goede, 
zoals de duisternis alleen maar verdreven kan worden door het licht.  
Lees in dit verband Efeze 4:9-13 en overdenk de concrete betekenis ervan. 
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Hoofdstuk 25 

Opwekking tot liefde.  
   
Liefhebben: hét kenmerkende van de God die we mogen liefhebben en dienen. Een God die liefde in 
eigen Persoon is. 
 
In Mattheüs 5:48 lezen we: 'Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt 
is.’ Hieruit blijkt dat God nooit de bedoeling voor de mens heeft opgegeven. We zijn geroepen om 
beelddrager van Hem te zijn: in liefde, in heiligheid, in ‘volmaakt zijn’, door ons vertrouwen in Jezus’ 
volmaakte offer uit te spreken en open te staan voor het volkomene dat Jezus met Zijn Geest in ons 
wil uitwerken. 
 
De opdracht om volkomen te zijn omvat de opdracht om ‘in Christus’ te blijven: in Zijn Woord, in Zijn 
liefde en in Zijn toewijding aan de Vader. Om ons als rank afhankelijk te weten van de wijnstok, van 
de levenssappen van Jezus. Onze liefde en gehoorzaamheid aan Christus en ons vertrouwen in Zijn 
werk is in die zin bepalend voor onze groei als christen. Jezus kan dan met Zijn Geest in groeiende 
mate beslag leggen op onze persoonlijkheid en op ons handelen. 
 
A.W. Tozer zei eens: ‘Als de mens volmaakt was, dan zou er geen verschil zijn tussen ‘zijn’ en ‘doen’. 
Zijn daden zouden een volmaakte afspiegeling zijn van zijn innerlijk.’ Tozer spreekt over de mens die 
uit één stuk bestaat, waarbij woorden en daden een eenheid vormen en waarbij geloof in God een 
geloofwaardige en levensechte zaak is. We schieten hierin tekort omdat onze ‘oude mens’ nog 
steeds een werkelijkheid is. Maar volgens de Bijbel mogen we ons voortdurend afstemmen op de 
vernieuwing die door het geloof in Jezus plaatsvond. Wanneer we ons leren toewijden aan Gods 
werk in ons leven, zullen we tot meer echte, geloofwaardige mensen worden. Dan kunnen we als 
mens naast andere mensen staan: kwetsbaar en oprecht, en heen wijzen naar de enige, oprechte, 
volmaakte mens, Jezus. 
 
Waarom is deze herkenbare, oprechte liefde van zo’n groot belang? 
In 1 Korinthe 13 lezen we dat geloof, hoop en liefde het meest wezenlijk zijn. Daarbij stelt Paulus 
echter dat de liefde het grootst is. Is het niet zo dat mensen - wanneer ze in aanraking komen met 
liefde - weer oog krijgen voor de hoop en ontdekken dat hoop te maken heeft met geloof in een God 
die alles ten goede zal uitwerken? 
Liefde is een weg waarlangs mensen weer hoop in hun leven krijgen en de betekenis van het geloof 
gaan ontdekken. Zonder liefde kunnen woorden over het Evangelie als loze kreten overkomen. 
Wanneer mensen lijden laat liefde ons meelijden en ondersteunen, waardoor lijden wordt gedeeld. 
En wanneer mensen in moeilijke omstandigheden ervaren dat christenen naast ze staan, zullen ze 
oog krijgen voor Gods troost. 
Het gaat juist dan om ‘ongeveinsde liefde’ waarover Romeinen 12:9 spreekt. Het woord ongeveinsd 
heeft de zelfde betekenis als het volkomene in vers 2. Een verlangen naar ongeveinsde liefde omvat 
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een verlangen naar volmaakte liefde, naar liefde die van God komt en dus bovennatuurlijk is en een 
vrucht van Gods Geest. 
 
Jezus deed niets zonder de Vader... Ook wij kunnen deze liefde alleen maar doorgeven wanneer we 
dagelijks ‘maaltijd met Jezus’ houden en ons door Hem laten voeden. Als een ‘arme van geest’ die 
het niet van zichzelf verwacht maar het lege handen opziet naar datgene wat God wil geven. In de 
bekende Bergrede begint Jezus ook met deze zaligspreking: ‘Zalig zijn de armen van geest, want van 
hen is het Koninkrijk der hemelen,’ (Mattheüs 5:3). Alleen dan kunnen we troostende, barmhartige, 
rechtvaardige en vredelievende en liefhebbende mensen worden. Ons falen is dan niet een blijvende 
bron van ontmoediging maar juist een intens verlangen om als ‘arme van geest’ te ontvangen. 
 
Een voorbeeld uit de natuur: een parel wordt gevormd in de schelp van een oester. Wanneer 
bijvoorbeeld een zandkorreltje als een vreemd voorwerp de oesterschelp binnendringt, scheidt de 
oester een vloeistof af die zich aan het zandkorreltje hecht. De irritatie wordt weggenomen door het 
beschermende laagje. Laagje voor laagje vormt zich geleidelijk aan een prachtige parel. 
Dit voorbeeld uit de natuur bepaalt ons erbij dat God het moeilijke in ons leven ten goede kan 
gebruiken en daarbij onszelf inschakelt. Onze houding, ons vertrouwen in God en onze toewijding 
aan Zijn richtlijnen. 
 
Een parel is klein, maar heel kostbaar! Ook wij zijn als kleine mensen heel kostbaar in Gods ogen. 
God ziet hoe we ondanks de zonde - het verkeerde dat zich in ons leven binnendrong - tot een parel 
kunnen worden omgevormd. En Hij is hierin geduldig. Hij wil ons karakter louteren en vormen en ons 
tot kostbare mensen maken. Maar hierbij moeten we niet vergeten dat een parel ‘in het verborgene’ 
wordt gevormd. God verlangt naar de dagelijkse omgang met Zijn kinderen en Jezus sprak in dit 
verband over ‘de binnenkamer’. 
 
Liefde voor anderen is het gevolg van ons blijven in Gods liefde. In 1 Johannes 4 lezen we dat wij Hem 
kunnen liefhebben omdat Hij ons éérst heeft liefgehad. Zijn liefde is volmaakt en zuiver. Juist daarom 
is Zijn liefde een voedingsbron voor ons persoonlijke geloofsleven en een spiegel waaraan we ons 
leven mogen spiegelen. 
 
Staan in Gods onvoorwaardelijke, voedende liefde geeft dat we onze angst leren afleggen en 
ontvangende, dankbare mensen worden die op hun beurt deze liefde willen doorgeven. 
 

Om over na te denken: 
1. De opdracht om lief te hebben mogen we in het verlengde zien van een leven uit dankbaarheid 

voor wat God in het verleden gedaan heeft en beloofd heeft te zullen doen. Het mag een 
geloofsstap zijn, een uiting van vertrouwen in datgene wat God Zelf in ons wil bewerken. Verder 
lezen we in Galaten 5:1 en 13-15 dat we in vrijheid hiervoor mogen kiezen: voor deze houding 
van geloof en gehoorzaamheid.  
Probeer de betekenis ervan met eigen woorden weer te geven. 
 

2. Lees hierna ook Galaten 5:16-26. In dit gedeelte worden we opgeroepen om te wandelen door 
de Geest (vers 16), om ons door de Geest te laten leiden (vers 18), open te staan voor de vrucht 
van de Geest (vers 22) en door de Geest het spoor te houden (vers 25). 
Conclusie: Gods Geest wil ons blijvend toerusten!  
Geloven we dit?  
En willen we vanuit dat vertrouwen leven en in beweging gezet worden? 
 
Vertrouwen eert God en Zijn handelen. Door ons vertrouwen in Hem uit te spreken en vanuit dit 
vertrouwen te leven, eren we ook het werk van Jezus, die ons weer in contact bracht met de 
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Vader. Daarom mogen en moeten we elkaar aanmoedigen tot een houding van groeiend 
vertrouwen en tot een liefdevolle omgang met anderen. Alleen dan zal ons leven vrucht gaan 
dragen. 
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Hoofdstuk 26 

Hoe voorkom ik dat ze over mij gaan lopen?  
   
In het overdenken van Romeinen 12:9-21 zijn wellicht de volgende vragen naar boven gekomen:  

 Hoe voorkom ik dat ik een ‘doetje’ wordt of zelf nergens blijf? 

 Moet ik steeds de minste zijn? 

 Mag ik nooit voor mezelf opkomen? 

 Moet ik er voor iedereen zijn, overvraag ik mezelf dan niet? Wat doe ik dan met die 
beklemmende plichtgevoelens, terwijl ik emotioneel steeds minder aankan? 

 
Soms kunnen we de Bijbel verkeerd lezen: we missen dan een gezonde balans. Wat betreft de 
opdracht tot liefhebben, dienstbaarheid en zelfverloochening kunnen we bijvoorbeeld uit het oog 
verliezen dat zelfverloochening niet gelijk staat aan zelfverwerping of ontkenning. Om onszelf te 
kunnen geven moeten we immers weten wat onze eigen waarde en betekenis is. Door een gezond ik-
besef (ik mag van God uniek mens zijn) kunnen we de ander zelfs beter tegemoet treden. En we 
kunnen de ander liefde geven, wanneer we geloven dat God ook ons liefheeft en aanvaardt. 
Dan kunnen we zelfs in vrede leren leven met eigen beperkingen en grenzen, wetend dat God ons 
niet overvraagt en met ons mens-zijn vertrouwd is. We hoeven ons zelf dan ook niet te overvragen.  
Soms kan een bepaalde karaktereigenschap een rol spelen, bijvoorbeeld onze onzekerheid.  
Voor méér zekerheid kan dan de aanvaarding en goedkeuring van anderen zó belangrijk zijn, dat we 
ons maar schikken. We werken er dan zelf aan mee dat over onze grenzen wordt heen gewalst... We 
durven ze immers niet aan te geven! 
Maar ook bij gemakzucht kunnen we ertoe komen maar gauw toe te geven: we zijn van mogelijke 
spanningen af. Dit ondermijnt echter wel eerlijke relaties en echte vertrouwelijkheid, liefde zonder 
masker. 
 
Bijbelse zelfverloochening omvat ook zelfaanvaarding. Het betekent niet een gerichtheid op de ander 
waarbij je jezelf uitwist, door bedeesd, geremd of aarzelend op te treden. Juist omdat we weten wie 
we mogen zijn - kind van God en geroepen om Hem en de naaste met ons hele zijn en bestaan lief te 
hebben - kunnen we met opgeheven hoofd de ander benaderen, onze mening uiten, onszelf zijn en 
bewust kiezen voor eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden.  
 
In zijn boek: ‘Waarom moet ik altijd helpen’? gaat drs. Nico van der Voet uitvoerig in op een 
negatieve beleving van zelfverloochening, waarbij we ons voortdurend tekort voelen schieten en 
lijden onder schuldgevoelens.  
Het falen staat dan met een uitroepteken centraal in ons leven. We voelen ons aangeklaagd en 
schuldig tegenover God en mensen. En in het geval we tijdens onze opvoeding met veeleisende 
ouders te maken hebben gehad of op andere manieren weinig bevestiging kregen, kan dit extra 
zwaar ervaren worden.  
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Naast schuldgevoelens kan er dan ook sprake zijn van andere moeilijke gevoelens, zoals onbegrip, 
ontkenning en onderwaardering, terwijl we tóch zo ons best doen. Die situatie kan leiden tot wrok, 
onvrede, bitterheid en zelfs isolement.  
 
Toch schiep God ons in relatie tot Hemzelf en de ander. We zijn niet bedoeld voor het isolement. God 
wil juist dat we door Zijn liefde elkaar leren liefhebben. En in dit liefhebben van de ander mogen we 
onszelf zijn, eigen mogelijkheden benutten èn eigen kleur dragen. We zijn een persoon, uniek en 
door God geschapen en bemind. We zouden het ook zó kunnen zeggen: God roept ons op tot 
dienstbaarheid in veelzijdigheid waarvan ons uniek zijn deel uitmaakt. 
 
De vorming van onze eigen persoonlijkheid omvat aanvaarding van het eigene en vertrouwen in 
Gods werk in ons leven, waarbij Hij ons meer en meer tot ontplooiing wil laten komen.  
Dan zullen we innerlijk sterker worden en met méér vertrouwen stappen durven ondernemen. Dan 
leren we vanuit een bijbels positief zelfbeeld te geloven dat God ons kan en wil gebruiken door het 
werk van Zijn Geest. Dan kiezen we bewust voor mensen, een uitdaging of dienst omdat we dat 
willen en niet ‘omdat het moet’ of ‘van me verwacht’ wordt. Dan zeggen we ‘ja’ en denken we ook 
‘ja’ in plaats van ‘ja’ zeggen en ‘nee’ denken en voelen. Dan hebben we de moed om op een 
vriendelijke, niet-agressieve manier te zeggen: Ik wil je wel helpen, maar nu kan het niet. Het spijt 
me.  
 
Laten we als afronding van dit hoofdstuk nog eens stilstaan bij Romeinen 12:21: ‘…Overwin het 
kwade door het goede.’ Dit gedeelte geeft weer dat we mogen geloven in de overwinning van het 
goede, van Gods werkelijkheid, van de liefde die God is.  
In navolging van Jezus - die een herstelde relatie met God mogelijk maakte - mogen we van onszelf 
afzien (in zelfverloochening) en beschikbaar zijn voor Gods werk in ons eigen leven en in onze 
omgeving. Dit is een bewuste keuze. Paulus stelt het in de gebiedende wijs en we mogen hier dus in 
overgave en gehoorzaamheid op antwoorden. Bijbelse zelfverloochening kiest dus in alle vrijheid 
voor het offensief van de liefde (je bent geen slachtoffer!) en voor eigen verantwoordelijkheid, ook 
wanneer dit concrete stappen van ons vraagt. Zelfverloochening omvat moed, volharding en fierheid. 
Zelfverloochening is mogelijk door het besef dat we door God aanvaard zijn, dat Hij ons in Zijn Zoon 
aanziet als kinderen die bij Hem thuishoren.  
We zijn Zijn eigendom: koningskinderen! Dát besef geeft ons waarde en betekenis en laat ons omzien 
naar anderen voor wie Christus ook is gekomen.  
 
Jezus kon Zijn roeping volbrengen omdat Hij wist wie Hij was en wie Hij toebehoorde. 
Hij vertrouwde het hart van Vader en de wil van Zijn Vader en daarom kon Hij Zich geven. Een 
voorbeeld: in Johannes 5 lezen we dat Jezus stelt dat Hij niet de eer van mensen zoekt maar in naam 
van Zijn Vader bezig wil zijn.  
Met andere woorden: Zijn waarde wordt niet bepaald door de erkenning en goedkeuring van 
mensen om Hem heen, maar door het besef: de Vader heeft Mij lief, en Ik de Vader. Ik leef in naam 
van Hem en doe wat Hij me heeft opgedragen.  
 
In Johannes 5:44 lezen we: 'Hoe kunt u geloven, u die eer van elkaar aanneemt en de eer van de enige 
God niet zoekt?’ 
Jezus was vrijmoedig en oprecht in Zijn optreden omdat Hij niet afhankelijk van mensen was, maar 
van Zijn hemelse Vader. Hij was één met Hem en gericht op Zijn eer en hart. Daarom kon Jezus ook 
de minste zijn en van daaruit anderen oprichten en laten opzien naar de Vader.  
Hij heeft het recht tegen ons te zeggen: '...maar wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw 
dienaar zijn. En wie van u de eerste zal willen worden, die moet slaaf van allen zijn. Want ook de Zoon 
des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als 
losprijs voor velen,’ (Markus 10: 43-45). 
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Paulus plaatst deze dienstbaarheid ook in het verlengde van oprechte liefde en een vrijwillige 
toewijding daaraan: 'Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die 
aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde,' (Galaten 5:13). 
 

Vrijheid - dienen - liefde 
 In vrijheid tot zelfstandige keuzen komen. 

 

 In vrijheid mogelijkheden aanvaarden, maar óók grenzen aangeven. 
 

 In vrijheid leren onszelf te zijn èn te geven, zelfstandig te zijn èn te leven in betrokkenheid op de 
ander. 

 

 In vrijheid kiezen voor dienst aan de ander en voor een actief, concreet liefhebben van de ander. 
 

 In vrijheid ons gewonnen geven aan Gods liefde en deze liefde toestaan onszelf aan te raken, en 
via ons, levens van andere mensen. 

 

 In vrijheid kiezen voor het offensief van de liefde. Voor liefde zonder masker. 
 
 


