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Hoofdstuk 1. 

De witte steen 
Drs. W.G. Rietkerk 
 

God creëert geen kopieën maar originelen 
Is de mens een robot? Een deel van de technologische gemeenschap voorspelt dat we omstreeks 2030 
machines met kunstmatige intelligentie zullen kunnen maken, waardoor de mens zijn uniekheid zal 
verliezen. Zullen we uiteindelijk ontdekken dat de mens niets anders is dan een mechanisch 
samengesteld geheel? 
 
Het is een gedachte die ons enerzijds fascineert getuige de vele toekomstfantasieën in sciencefiction 
boeken, films en cartoons. Maar anderzijds benauwt het ons ook, want dan zal de mens zijn geheim 
verliezen. Wat is dan nog de zin van het mens-zijn? En is er dan nog plaats voor geloof en liefde? In een 
wereld in de houdgreep van IT en big business vragen steeds meer mensen zich af: wie ben ik nu 
eigenlijk? Ben ik alleen maar een paar onbeduidende data in de computer? Een cijfertje in de 
productiestatistieken? Een voorgeprogrammeerde robot? Wie zich een zielloos nummer voelt, voelt zich 
naamloos, een wezen zonder uniekheid en eigen identiteit. Wat is de mens? Wie ben ik?  
 

Belofte 
In Openbaring 2:17 wordt een belofte aan de gemeente in Pergamus gegeven, die precies op deze 
vragen ingaat. ‘Aan wie overwint, zal Ik van het verborgen manna te eten geven, en Ik zal hem een witte 
steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem ontvangt.’ 
Wat was er aan de hand met deze gemeente dat Jezus uitgerekend aan hen deze belofte geeft? Ieder 
van de zeven gemeenten die een brief ontvangt, spreekt Hij anders aan. En aan iedere gemeente geeft 
Hij een andere belofte. Aan Efeze geeft Hij de belofte dat zij zullen eten van de boom des levens. En aan 
Philadelphia dat zij een zuil in het huis van God zullen zijn. Steeds symbolen voor dat wat voor die 
gemeente het meest bijzonder en nodig is.  
 

Naamloos 
Maar aan Pergamus geeft Hij de belofte van een witte steen met een naam erop. Waarom? Dat lezen 
we direct in de aanhef van de brief: ‘Ik ken uw werken en weet waar u woont, namelijk waar de troon 
van de satan is.’ We weten dat Pergamus het centrum was van de keizercultus in dat deel van Klein-Azië. 
Pergamus had op een berg midden in de stad een enorm tempelcomplex, allereerst gewijd aan Zeus, 
maar toen Augustus ‘de Verhevene’ aan de macht kwam, werd dit tempelcomplex gewijd aan de keizer. 
Van heinde en ver trokken de mensen naar deze tempelgebouwen om daar de keizer offers te brengen. 
De keizercultus was geen vrijblijvend, onschuldig bedrijf. De keizer beloofde zijn burgers de Pax Romana, 
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de Romeinse vrede, bescherming en welvaart. Maar dan moesten zij hem wel goddelijke hulde 
bewijzen, hun vrijheid opgeven en zich geheel en al onderwerpen aan zijn totalitaire macht. Zo werden 
zij een verlengstuk van die totalitaire macht, pionnen op het schaakbord van de keizer. Een pion is 
naamloos. Misschien dat je nu begrijpt waarom Jezus juist deze brief met deze belofte afsluit. Overal 
waar een totalitaire macht de mens in zijn greep krijgt, of het nu gaat om een despotische vader, een 
dogmatische kerk of een politiek machtsapparaat, daar voelt de mens zich niets anders dan een radertje 
in een machine, een naamloos nummer.  
 

Jezus als keizer 
Bij aardse macht is voortdurend de dreiging aanwezig dat het eigene van de mens wordt uitgewist. In 
het rijk van Caesar wordt de mens een ding, een gebruiksartikel. Deze brief stelt het rijk van Jezus 
Christus in scherp contrast tegenover het rijk van Caesar. Direct in de aanhef verschijnt Jezus met het 
tweesnijdende, scherpe zwaard, het symbool van Augustus.  Augustus wordt altijd afgebeeld met dwars 
over zijn lijf een enorm lang tweesnijdend scherp zwaard, het keizerlijke attribuut. Jezus verschijnt hier 
aan deze gemeente met zo’n zelfde zwaard. Proef je de ironie? Alsof Hij wil zeggen: Ik ben de echte 
keizer, in macht ga Ik Augustus ver te boven. Waar Hij aan de andere gemeentes verschijnt als 
sleuteldrager, goede herder en advocaat, daar verschijnt Hij aan Pergamus als de machtige imperator.  
 

Unieke naam 
Maar, Jezus presenteert zich als de keizer die ieder van de zijnen bij name kent. Hij zegt: ‘Ik geef een 
ieder die volhoudt een witte steen met een naam erop, ieder met een eigen en unieke naam.’ Jezus 
heeft het volste recht om in deze wereld te verschijnen als de Heer waarvoor alles baan moet maken. Zo 
verwachtten de Joden Hem ook. Zij dachten dat Hij desnoods een leger op de been zou brengen en zo 
de dingen radicaal naar Zijn hand zou zetten. Maar waar Jezus verschijnt, daar gebeurt precies het 
omgekeerde. Daar zien we een man die werkt met individuen. Twaalf mensen traint Hij. Hij verblijft een 
nacht met Nicodemus en Hij gaat eten met Zacheüs. Hij doorstaat de hitte van de dag bij de bron met de 
Samaritaanse vrouw. In al die contacten leren we Jezus' geheim kennen, namelijk dat mensen in Zijn 
nabijheid zichzelf durven te zijn. Maskers vallen weg en de gevierde prediker Nicodemus blijkt ineens in 
zijn hart een twijfelaar te zijn, een zoeker. De keiharde belastingambtenaar Zacheüs blijkt opeens een 
eenzaam man. De Samaritaanse vrouw komt tot ware zelfkennis. Jezus is een keizer die zijn mensen niet 
massaal beheert en bestuurt, maar die met iedereen persoonlijk contact zoekt. Zijn hoogheid gebruikt 
Hij om ieder van de zijnen terug te voeren naar hun ware identiteit. In Zijn aanwezigheid durven de 
mensen hun eigen slechtheid onder ogen te zien, omdat ze weten dat ze dwars door alles heen 
gedragen worden en niet verworpen. En tegelijkertijd durven ze hun eigen gaven te onderkennen en in 
te zetten. Minder- en meerderwaardigheidscomplexen vallen weg en mensen komen tot zichzelf.  
 

Innerlijke kracht 
In het verlengde hiervan ligt de dubbele belofte aan het eind van de brief aan Pergamus: ‘wie volhardt, 
hem zal Ik geven het verborgen manna en de witte steen.’ Beide beelden gaan terug naar Israëls 
woestijntijd. Het verborgen manna kreeg Israël toen het onderweg was naar het beloofde land. Dagelijks 
ontving het op deze woestijntocht de voeding, de kracht die nodig was om verder te kunnen gaan. Hier 
zegt Jezus: ‘Ik beloof aan u ieder persoonlijk het verborgen manna.’ Verborgen, want het speelt zich van 
binnen af. Er zit iets intiems in dit beeld. Hij belooft ons Zijn nabijheid, die ons uit de moeite opheft en 
ons opnieuw kracht geeft om voort te gaan. Hij is onze Keizer, die voor ieder van de zijnen in de gaten 
houdt wat hij of zij dagelijks nodig heeft. Wie voor Christus kiest en volhoudt, krijgt onderweg 
bemoediging.  
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De witte steen 
En op het eind van zijn weg ontvangt hij een witte steen. Ook dit beeld stamt uit de woestijntijd, toen 
God aan Mozes de beschrijving gaf hoe de hogepriester eruit moest zien. Hij moest een borstplaat 
dragen met twaalf edelstenen met daarop de twaalf namen van de stammen van Israël. Die moest hij op 
zijn hart dragen als hij dienst deed in de tempel. Twaalf stenen met twaalf namen. Die namen waren 
niet domweg etiketten zoals onze namen. Iedere naam had een inhoud en betekenis. In de Bijbel is een 
naam nooit zomaar een naam. Als iemand bij ons Visser heet, dan zal niemand denken dat hij visser is. 
Als in de Bijbel iemand Visser heet, dan kun je ervan op aan dat hij visser is. Een naam duidt in één 
pennenstreek aan wat iemands wezen is. Daarom veranderen de mensen van naam als ze door een 
diepe verandering zijn heengegaan. Naomi, de lieflijke, zegt als ze zonder man en zonder zonen uit 
Moab terugkeert: ‘noem me niet meer Naomi, noem me Mara, de verbitterde.’ Een naam onthult 
iemands levensgeheim. Zoals de hogepriester in het Oude Verbond de namen van de twaalf stammen 
van Israël op het hart droeg bij zijn dienst in de tempel, zo draagt Jezus als de hogepriester van het 
Nieuwe Verbond de namen op zijn hart van de talloze schare, de 144.000, de twaalf stammen van Israël 
vermenigvuldigd met het werk van twaalf apostelen. Hij draagt ze niet als een naamloze massa, maar Hij 
kent ze ieder bij name, tot in het diepste van hun wezen. In aardse rijken worden namen uitgewist, maar 
in het rijk van Christus wordt het meest eigene van de mens eruit gehaald. Wie Jezus leert kennen, 
merkt dat hij door de omgang met Christus pas wordt wie hij eigenlijk is. J.H. Bavinck zegt bij dit 
gedeelte: ‘Jezus nivelleert niet, maar Hij regenereert.’ Hij maakt mensen niet tot nummers; Hij maakt 
nummers tot mensen. Daarvoor is een witte steen nodig.  
 

Gratie 
Een witte steen. Wit is de kleur van vergeving. Eerst moet het vuil worden afgewassen. Wit is de kleur 
van de rechtvaardiging door het geloof. Dit beeld van de witte steen had ook een maatschappelijke 
achtergrond. Soms werd in het Romeinse Rijk gratie verleend aan ter dood veroordeelden. De keizer liet 
dan op voor hem kenmerkende wijze een onpersoonlijke zak rondgaan, waarin negen zwarte stenen 
zaten en één witte steen. Eén op de tien kon vrijspraak krijgen. Wie in deze zak greep en daaruit een 
steen haalde wist dat dit zijn lot bezegelde. En wat een ongelooflijke ervaring was dit voor degene die 
uit de zak de witte steen pakte en wist dat het leven voor hem lag. De witte steen is de steen van allen 
die gratie krijgen. Gratie door het kruis van Christus.  
 

Bestemming 
Maar daarmee stopt het niet, op deze witte steen komt een naam. Een naam, die niemand weet dan 
wie hem ontvangt. En dat is voor mij het mooiste deel in de Bijbel. Er zal een dag komen waarop Hij het 
verborgen ik van ieder van de zijnen zal ontsluiten. Op die steen wordt een naam geschreven die ons tot 
in onze diepste kern weet te treffen. Dat wat niemand weet en wat we ook zelf vaak alleen maar bij 
benadering vermoeden, ons aller-intiemste levensgeheim. Een naam, die alleen Hij begrijpt die ons 
gemaakt heeft en hij die hem ontvangt. Zo intiem en persoonlijk leidt de Here ons tot onze bestemming. 
En ik maak me sterk dat als Hij die naam opgeschreven heeft, Hij een pas terugdoet en zal zeggen: ‘zo is 
het goed, zo was je bedoeld, zo had Ik je gedacht.’ God creëert geen kopieën, maar originelen. Iedere 
steen, ieder mens apart zal zich opgenomen weten in het grote orkest van Gods nieuwe mensheid. Geen 
twee instrumenten gelijk. Allen uniek om zo gezamenlijk het magistrale concert aan te heffen waarmee 
we God zullen prijzen. Zo rijk en veelkleurig is God die de mens schiep naar Zijn beeld. Hij gaf allen een 
naam en aan ieder een ander. Wie Jezus toelaat in zijn leven, die wordt niet van zijn persoonlijkheid 
bevrijd maar naar zijn eigenlijke persoonlijkheid toe geleid. Hij verliest zijn oude naam en krijgt er een 
nieuwe voor in de plaats. Een naam die ons onszelf doet kennen zoals we nu al door Hem gekend zijn.  
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Kroonstuk 
Wie is de mens? Zijn wij mensen robots, onbetekenend, naamloos? Als je let op de Caesars van deze 
wereld, dan zou je het soms gaan vrezen. Maar je moet alleen letten op wat God van je denkt. Wat God 
van ons denkt, heeft Jezus duidelijk gemaakt met dit beeld van de witte steen met een naam erop. In 
dat beeld zat ook een stilzwijgend appèl aan de gemeente van Pergamus: volg de Caesar niet na, laat je 
niet imponeren, maar volg Jezus Christus na. De wereld is vol Caesars. Waar zij gevolgd worden, daar 
worden mensen nummers. Maar wie kiest voor Jezus, mag weten dat er iemand is die niet rust voordat 
Hij ieder van ons heeft toegevoerd naar dat uiteindelijke scheppingswerk dat God in ons allen wil 
volmaken, totdat we zijn geworden het kroonstuk van Zijn schepping.  
 

Bijbelleessuggesties: 
Openbaring 2:12-17 
1 Korinthe 13:12b 
Johannes 10:11-18 
 

Om over na te denken / gespreksvragen: 
1. Heb jij je weleens een nummer gevoeld? Wanneer? 
 
2. Bij Christus mag je worden wie je werkelijk bent. Kun je dit vanuit je eigen leven beamen?  
 
3. Is echte groei en verandering mogelijk? Hoe? 
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Hoofdstuk 2 

Geconfronteerd met lijden 
Ds. J.D.F. Langhenkel 
 

Hoe houd je in deze wereld vol dat God liefde is? 
In de huidige samenleving kan geen mens zich meer onttrekken aan het lijden in de wereld. Of het nu 
dichtbij is of ver weg, via de moderne media komt het lijden in zijn vele verschijningsvormen onze 
huiskamers binnen. Alleen al wat er dagelijks via het Journaal onze huizen binnenkomt, is bijna niet 
meer te verdragen. De aardbeving in India, een ramp in El Salvador, de vuurwerkramp in Enschede, de 
vreselijke brand in Volendam, om maar even een paar dingen te noemen. 
 
De ene ellende is nog niet voorbij of de volgende ramp dient zich al weer aan. Het kan dan ook niet 
anders dan dat de huidige manier waarop het lijden wordt gepresenteerd een steeds grotere 
onverschilligheid bewerkt. Voor mensen, die hun hart op de goede plaats hebben zitten, wordt het 
eveneens een toenemende belasting die zo zwaar kan worden dat ook zij het lijden uiteindelijk uit de 
weg gaan. Als christenen zijn we weliswaar met het lijden meer vertrouwd, maar ook voor ons roept het 
lijden in de wereld steeds meer vragen op en ook onze draagkracht is beperkt. Daarbij worden we ook 
nog eens extra belast door ons geloof in God! Want hoe houd je in de tegenwoordige wereld overeind 
dat God liefde is? 
 

Is God machtig? 
Het eerste wat het lijden doet is ons het zicht op God ontnemen. Niemand van ons ontkomt hieraan. Of 
het lijden nu dichtbij is of ver weg, als we ons hart op de goede plaats hebben zitten, komen we in de 
knoop met Gods liefde, almacht en trouw. Hoe houd je als christen Gods liefde staande als je geliefden 
verzwolgen zijn in een modderstroom? Hoe kun je nog spreken over Gods trouw als je gezin 
omgekomen is onder de puinhopen bij een aardbeving? Zowel het lijden in de wereld, als het lijden in 
ons eigen leven is als een donkere zwarte wolk aan de hemel, dreigend, voortdurend veranderend van 
vorm en het lijkt erop dat de Zon der Gerechtigheid, God, er achter schuil gaat. Wat moet ik van God 
denken als de aarde beeft en duizenden omkomen of alles verliezen? Wat moet ik van God denken als ik 
bid om bewaring en toch door een dronken idioot voor de rest van mijn leven naar een rolstoel wordt 
veroordeeld? Is het dan vreemd als we onszelf afvragen: is God wreed? Is Hij niet eerder onmachtig? Is 
Hij liefdeloos? Is Hij afwezig? Is Hij onbewogen? Is Hij te vertrouwen of is Hij griezelig willekeurig? Hoe 
leg ik dat uit aan mijn kinderen die op een gegeven moment ook in de gaten krijgen dat het leven vaak 
heel wreed in elkaar zit? Hoe spreek je met die ongelovige collega die zijn ongeloof legitimeert met het 
lijden in de wereld? Die keihard door de koffiekamer roept: ik kan niet geloven in een God die al dit 
lijden in de wereld toelaat? 
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Heeft lijden zin? 
Konden we nu maar een bepaalde zin in het lijden ontdekken, dan zou het misschien nog dragelijk zijn. 
Maar de pijnlijkste kant van het lijden is juist dat het zo zinloos bij ons overkomt. Over het lijden is in de 
loop der eeuwen veel nagedacht. Allerlei antwoorden zijn gegeven, niet alleen binnen het joden- en 
christendom, maar binnen alle grote godsdiensten is met dit vraagstuk geworsteld. Er zijn daarbij veel 
antwoorden gegeven, die geen echte antwoorden zijn, omdat ze niet houdbaar zijn in het volle leven 
van elke dag. Willen we zinvol over het lijden kunnen spreken en nadenken, dan zullen we eerst ons 
onderwerp moeten begrenzen. Er is namelijk veel lijden waarbij we niet in Gods richting kunnen kijken. 
De apostel Paulus geeft dit aan met een wetmatigheid: ‘…wat de mens zaait, zal hij ook oogsten,’  
(Galaten 6:7). 
Als ik met een dronken kop achter het stuur van mijn auto kruip en mezelf voor de rest van mijn leven 
een rolstoel in rijd, moet ik niet vragen: waarom is mij dit overkomen? Er is veel lijden dat voortkomt uit 
eigen domheid, lichtzinnigheid en gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel. In dit artikel denk ik veel 
meer aan dat ondefinieerbare lijden, dat zomaar als een donderslag bij heldere hemel ons leven 
binnenkomt, waar we geen schuld van zien, maar dat ons toch overkomt. Voor dat lijden is geen logisch, 
sluitend of academisch antwoord. Dat is er slechts voor dat lijden dat het gevolg is van schuld of 
menselijk falen. Alles wat daarbuiten valt is een mysterie en lijkt het zicht op God, als de Almachtige, 
Trouwe en Liefdevolle Vader, te ontnemen. 
 

Lijden: een mysterie 
Alle grondleggers van de grote wereldgodsdiensten hebben antwoorden geformuleerd op dit mysterie 
van het lijden. Denk maar aan Boeddha, met zijn formulering: ‘Leven is lijden!’  
Er is er één die dit niet gedaan heeft, dat is de Man van Smarten, Jezus van Nazareth. Hij stichtte geen 
godsdienst, bracht geen leer, ook niet over het lijden. Hij antwoordde niet in een dogma, noch in een 
filosofie, noch in een droom of een ontroerend verhaal, Hij antwoordde door een levenshouding, door 
het lijden zelf te ondergaan. Maar juist als we de Heiland op dit punt navolgen, door op te houden met 
vragen, het lijden op ons te nemen en te dragen, juist dán komt de zinloosheid des te klemmender op 
ons af. Lijden in welke vorm dan ook doet zo onredelijk, wreed en zinloos aan. Kon je er nu maar een 
bepaalde zin in ontdekken, dan was het misschien dragelijk. Heeft lijden zin? Mogelijk heb jij die vraag 
nog nooit gesteld. Laten wij hem stellen aan Hem die zelf geleden heeft en die het lijden van de naaste 
niet uit de weg ging.  
 

Barmhartigheid 
Jezus heeft veel antwoorden gegeven op de grote levensvragen in de vorm van gelijkenissen. Laten wij 
nog eens kijken naar die overbekende gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan. Wij zouden dit ook de 
gelijkenis van de 'Lijdende Onbekende' kunnen noemen. Hier leert Jezus ons iets over de zin van het 
lijden. In Zijn antwoord wijkt Hij radicaal af van de opvattingen van de vromen uit zijn dagen. Zij leerden 
dat het lijden een straf voor heimelijke zonde was (zie bijvoorbeeld Johannes 9). Jezus leert iets heel 
anders. Lijden maakt de hartsgesteldheid van de toeschouwers openbaar. Lijden is een beproeving voor 
de mens die lijdt, maar veel meer nog voor de mens die van dit lijden getuige is. Kijk maar hoe Jezus 
eerst de priester opvoert in zijn verhaal. De priester liep langs de lijdende man en….hij zag het. Toch ging 
hij voorbij. Als je iemand ziet lijden en je loopt daaraan voorbij, dan zegt dit alles over je 
hartsgesteldheid die is zelfzuchtig, koud en onverschillig. Zo was het ook met de Leviet. Zij waren aan de 
buitenkant, voor het oog van de mensen, wel dienaren van de Heer, maar van binnen waren het koude 
onverschillige mensen. Dan komt er een man langs die aan de buitenkant geen dienaar van de God van 
Israël was, het was een Samaritaan. Toen deze de man zag liggen, openbaarde zich het hart van God. 
Zijn hart was een hart van barmhartigheid en dat is het hart van God. Iedere keer dat je en ik met lijden 
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worden geconfronteerd, doet dat iets met ons. Dan wordt openbaar wie we van binnen zijn. Ieder van 
ons die uit eigen ervaring weet wat lijden is, in ziekte, pijn, moeite en tegenslag weet hoe schiftend dat 
werkt op onze familie en vriendenkring. Mensen waar je hulp, medeleven en steun van verwacht 
kunnen je dan laten vallen als een baksteen. Ze helpen niet, ze bellen niet, ze schrijven niet en bezoeken 
je niet. Wat doet dat pijn. Niet voor niets zegt het spreekwoord: in nood leer je je vrienden kennen. 
Jezus zegt: in het lijden leer je het hart van je vrienden kennen.  
Wij hebben het nu niet over onze vrienden en kennissen, maar wij staan voor de vraag: Wat doet het 
lijden waarmee ik geconfronteerd word met mij? In het lijden van die ander word ik beproefd. Wat 
wordt er dan openbaar? Het hart van de onverschillige of het hart van de barmhartige? Moge het toch 
altijd weer het hart van de barmhartige zijn, immers dat is het hart waar de Geest van God regeert. 
 

Bijbelleessuggestie: 
Lukas 10:25-37 
 

Om over na te denken / gespreksvragen: 
1. De auteur stelt: ‘In het lijden van die ander word ik beproefd!’  

Wat wordt er dan openbaar?  
Het hart van de onverschillige of het hart van de barmhartige?  
Hoe denk ik hierover en wat is mijn ervaring? 
 

2. In de laatste zin wordt verwezen naar bewogenheid als vrucht van Gods Geest.  
Hoe kan het verlangen naar deze vrucht groeien en het concreet leven vanuit deze gave van God? 
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Hoofdstuk 3 

Over twijfel en vertrouwen 
Mr. drs. Timon Ramaker 
 

Van binnen naar buiten 
Als God de Waarheid is kan Hij tegen een stootje. Met alle respect voor Hem: je mag best je 
twijfelvragen stellen. Maar hoe benader je Hem? Wil je Hem beter leren kennen en stel je daarom je 
vragen of wordt Hij op het matje geroepen? Dit artikel gaat over twee verschillende houdingen 
waarmee we kunnen twijfelen. 
 
De afgelopen jaren zijn er veel boeken over omgaan met twijfel geschreven. Daar heb ikzelf veel aan 
gehad. De meeste van die boeken benadrukken dat je twijfelvragen serieus moet nemen en dat zij 
uiteindelijk je geloof kunnen versterken. Een van de boeken heet bijvoorbeeld ‘The Sunny Side of 
Doubt’. Soms lijkt twijfel echter een waarde op zichzelf geworden. Dan zijn we vergeten dat twijfel een 
negatieve, neergaande spiraal kan zijn. In dit artikel begin ik met de positieve kant, maar wil ik ook 
spreken over de negatieve kant en kijken onder welke voorwaarden twijfel je kan versterken. 
 

1. Geloven is geen sprong in het duister… 
In dit eerste deel wil ik erop wijzen dat er ruimte is voor twijfel. Als het geloof waar is kan het immers 
tegen een stootje? Het is soms enorm goed om aan al die dingen die vanzelfsprekend zijn geworden 
eens flink te schudden. Is het wel echt? Wat betekent het? Of betekent het nog wel wat voor mij? Want 
als iets niet echt is, heeft het geen waarde en kun je dat maar het beste gelijk erkennen! Als David roept: 
‘Proef en zie dat de HEERE goed is,’ (Psalm 34:9) is hij vrijmoedig, omdat hij ervaren heeft dat God echt 
is. David zegt niet: ‘Geloof, omdat het je zo geleerd is!’ maar: ‘smaakt en ziet’. Heel proefondervindelijk. 
Jezus zegt het ook: ‘Als je wilt weten of wat ik zeg van God is, doe het en de praktijk zal het tonen’ 
(Johannes 7:17, mijn parafrase). Daaruit spreekt vertrouwen en authenticiteit! Dat geeft ruimte en zet je 
niet voor het blok. 
 
Geloven is geen sprong in het duister: er zijn hele goede redenen om te geloven. Je hoeft je verstand 
niet op nul te zetten. Geloven doet recht aan je leven. Sterker nog: alleen vanuit het leven met God 
komt het leven tot volle ontplooiing. Daarom hoef je als gelovige ook niet bang te zijn voor moeilijke 
vragen van anderen of twijfelvragen die in jezelf opkomen. Dat zien we ook aan Jezus en Zijn omgang 
met twijfelaars. Denk bijvoorbeeld aan de reactie van Jezus op Thomas (Johannes 20:24-29). Jezus 
verschijnt na Zijn opstanding aan de discipelen, maar Thomas die niet bij de eerste ontmoeting was, kan 
het niet geloven. Bij een volgende ontmoeting, waar hij wel bij is, komt Jezus Thomas in zijn 
twijfelvragen tegemoet en nodigt hem uit om zijn wonden te onderzoeken. Wat opvalt is dat Jezus hier 
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absoluut niet terughoudend is. Hij komt Thomas tegemoet waar hij is: in zijn scepsis. ‘Wees niet langer 
ongelovig,’ bemoedigt Hij hem. Jezus geeft dus ruimte voor vragen en twijfel. Dat blijkt ook uit Zijn 
antwoord aan de discipelen van Johannes als die Johannes’ vraag overbrengen of Jezus de Messias is. 
‘Kijk maar naar de blinden die zien en de lammen die lopen’ (Mattheüs 11:6).  
In beide gevallen plaatst Jezus echter wel een kanttekening: tegen Thomas zegt Hij dat mensen het niet 
van ‘zien’ alleen moeten hebben. Als je alleen maar kunt geloven wat je ziet, mis je een heleboel! En de 
leerlingen van Johannes geeft Hij een waarschuwing. Neem geen aanstoot aan de Messias. Jezus weet 
namelijk drommels goed dat Hij anders is dan de mensen van de Messias verwachten. Uit beide 
ontmoetingen blijkt dat er plaats is voor vragen, maar dat wij ook zelf onze plaats moeten weten. Dat 
leidt tot het volgende. 
 

2. … maar geloven is wel een sprong 
Hierboven zagen we dat geloven geen sprong in het duister is. Er zijn hele goede historische, morele, 
psychologische en nog veel meer redenen om te geloven. Geloven is niet irrationeel. Je hoeft je denken 
en de rest van je persoonlijkheid niet ‘uit’ te zetten. Je mag en kunt God liefhebben met je verstand, 
gevoel en wil volledig ‘aan’. Maar dat betekent niet dat je alles kunt begrijpen. Raar, als je mensen 
vraagt of zij alles kunnen begrijpen, zijn er maar weinig die echt geloven dat zij in principe alles zouden 
kunnen bevatten. Immers, dat veronderstelt eigenlijk dat je als God bent. Toch doen een heleboel 
mensen in de praktijk alsof alles te begrijpen moet zijn. Als we heel eerlijk zijn, doen we dat allemaal 
wel. Tenminste, ik wel. Diep in mij zit een houding dat ik alles en iedereen ter verantwoording roep. Zou 
hierin zich niet iets van de zondeval openbaren: de mens die denkt dat hij/zij het zelf wel het beste 
weet? Zou in sommige twijfelvragen ook niet deze houding een rol spelen: de mens die God ter 
verantwoording roept?  
Geloven is echter erkennen dat je Gods creatie bent en jezelf toevertrouwen aan Hem. Hij is door en 
door goed. Uit één stuk. Trouw. Liefde waar ieder naar smacht. Als je Genesis 3 goed leest, merk je dat 
juist daar de crux zit. De slang zaaide met zijn vragen twijfel aan Gods goedheid. Heeft Hij wel het beste 
met mij voor? Misschien kan ik beter alert blijven en wat aan de zijlijn blijven staan… Jezus is er duidelijk 
over dat dat niet kan. Geloven is springen! Niet in een enge onzekerheid, maar in de liefdevolle armen 
van de Vader. Ja, dat is misschien even een grote stap, maar dan ben je thuis.  
 

Zekerheid 
Zouden niet veel van onze twijfelvragen God op een afstand houden? ‘Nu nog even niet, eerst wil ik 
meer zekerheid daar en daar over. Eerst wil ik mijn zaken op orde hebben.’ Maar hoeveel zekerheid 
willen mensen dan hebben voordat ze een stap doen, en wat voor zekerheid willen mensen hebben? 
Een wiskundige zoals 1 + 1 = 2? Als je het goed bekijkt, zijn er maar weinig dingen in het leven waar we 
zo’n zekerheid over hebben (en dat zijn dan dingen die nog niet eens zo belangrijk voor ons zijn…). En 
toch is dat geen belemmering om ergens zo goed als zeker over te zijn. Bijvoorbeeld over het feit dat de 
auto waar je in stapt betrouwbaar is, of dat als je geld naar de bank brengt deze er zorgvuldig mee 
omgaat, of dat als je partner zegt dat zij van je houdt dat zo is. Toch weet je het niet wiskundig zeker: je 
maakt een sprongetje. Je stapt over iets heen, overbrugt iets, stelt je vertrouwen in iets of iemand. Het 
helpt om te zien dat dit niet iets negatiefs is, maar iets dat gewoon een deel van het leven is. Er zijn een 
heleboel situaties waarin je zonder alles precies te weten vertrouwen hebt of beter gezegd: vertrouwen 
geeft. Als je kiest om met iemand te trouwen, als je iemand een bepaalde verantwoordelijkheid geeft, 
als je je stem uitbrengt op een parlementslid.  
Stel je voor dat we alleen beslissingen zouden nemen als we absoluut zeker van iets zouden zijn: dan zou 
onze samenleving stilliggen. Dan zit iedereen op zijn eilandje en spreekt geen woord met een ander. Dan 
is er geen leven meer. Pas als er vertrouwen is, is er leven. Met onze relatie naar God is dat ook zo. Pas 
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op het moment dat je Hem vertrouwt, ga je spiritueel en dus als mens groeien. 
Geloven vraagt dus een sprong. Deze sprong is echter niet irrationeel. Er zijn redenen voor. Goede zelfs. 
Het is ook geen sprong in het diepe, maar een sprong met het oog op iemand, met het oog op de 
werkelijkheid. Springen is je toevertrouwen. Je staat zelf op het spel, maar je vertrouwt jezelf toe. Dit 
geloven overbrugt de afstand en maakt een relatie mogelijk. God steekt Zijn hand uit, maar jij moet die 
hand nog vastpakken.  
Springen is best spannend. Ik herinner me van slootje springen nog dat het ook alleen lukt als je op de 
overkant bent gericht. Als je naar je eigen voeten blijft kijken wordt het niks. Met het springen kijk je dus 
niet meer naar jezelf, maar je kijkt naar buiten, naar de Ander.  
Twijfel kan je echter verlammen en maken dat je nooit durft te springen. Vaak komt dat doordat je in je 
twijfel te veel naar je eigen voeten (gevoelens, onzekerheid, prestaties, of wat dan ook) kijkt. 
Twijfelvragen zijn vaak een excuus om niet te hoeven springen. Zo kun je altijd wel aan de kant blijven 
staan… Er is in het geloof volop plek voor vragen en onderzoek, maar op een gegeven moment moet je 
springen!  
 

3. Van binnen naar buiten 
Onze cultuur is enorm op zichzelf gericht. Westerse mensen vinden het belangrijk om kritisch, 
zelfstandig, autonoom te zijn en zichzelf te ontplooien en verwerkelijken. Op zich zijn dat ook 
belangrijke waarden, maar als dat betekent dat je altijd op jezelf gericht bent, zul je nooit springen… Je 
bent zo op jezelf gefocust dat je in je eigen gedachte- en gevoelswereldje gevangen zit.  
Dit is niet alleen maar iets psychologisch, maar iets dat zich in de hele cultuur uit. Het westerse op 
zichzelf gericht zijn uit zich in individualisme, materialisme, egoïsme, cynisme, introspectie, hedonisme… 
Mensen vinden het moeilijk om zich aan iemand toe te vertrouwen. ‘Life’ in een praatprogramma je hele 
hebben en houden bespreken, is nog wat anders dan je leven aan iemand toevertrouwen. Veel mensen 
kunnen of willen dat niet (meer). Veel mensen zijn als de dood dat ze teleurgesteld zullen worden. Dat 
er op hun hart getrapt wordt. Veel mensen zijn bezeerd. Het is ook niet toevallig dat er de laatste tien 
jaar veel boeken verschenen zijn die signaleren dat de westerse mens haar ziel verloren is. Filosofen 
spreken over de postmoderne tijd waarin we leven: de tijd waarin mensen niet meer geloven dat er 
antwoorden zijn op de grote levensvragen. Naar elk antwoord wordt met veel argwaan gekeken. ‘Pas 
maar op. Kijk maar waar alle mooie idealen in de twintigste eeuw toe hebben geleid.’ De 
eenentwintigste eeuw startte cynisch. Mensen geloven niet in Waarheid. Tegelijk blijkt uit heel veel dat 
mensen op zoek zijn naar hun ziel, snakken naar betekenis en waarde. Hoe komen we in onze cultuur uit 
dit cynisme? Hoe wordt het kringetje doorbroken? 
 
Ik denk dat het startpunt is te erkennen dat we, als we op onszelf leven, zo goed als dood zijn. Je leeft 
wel, maar waar is je ziel? Misschien begint het als ons verlangen naar echt leven weer wakker wordt, 
naar liefde, vertrouwen, naar ‘brood dat verzadigen kan’ (Jesaja 55). Als we gaan zien dat dit niet uit 
onszelf kan komen, maar dat we daar een Ander voor nodig hebben, zelfs geheel afhankelijk zijn van een 
ander. Dat we niet onze blik naar binnen moeten richten, maar naar buiten. Dat we ons oog mogen 
richten op God die - zoals de vader in de gelijkenis van de verloren zoon (Lukas 15) - op de uitkijk staat. 
Twijfelvragen zijn goed, maar waarom twijfel je? Omdat je met niets minder dan de waarheid genoegen 
neemt? Dan belooft Jezus dat je zult vinden (Mattheüs 7:7). Maar houd je jezelf niet voor de gek? 
Twijfelvragen kunnen ook ‘vrome’ smoezen zijn om niet te hoeven springen. Daar heeft Jakobus het 
over in zijn brief. Jezus nodigt ons uit om God te vragen ons Zijn waarheid te laten zien, maar dat is wat 
anders dan te zeggen dat God zich eerst zelf maar eens moet bewijzen. Hij kan zichzelf pas aan ons laten 
zien als wij openstaan voor wie Hij is. Zijn realiteit is echt, veel echter dan de werkelijkheid van ons 
dagelijkse leven. In de Bijbel heet Gods werkelijkheid Zijn heerlijkheid. In het Hebreeuws komt in dit 
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woord tot uiting dat dit niet zomaar een ‘religieus’, vaag, ‘vroom’ woord is, maar dat het om Gods 
werkelijkheid gaat die voor ons mensen te groot, te hoog, te diep is. Jezus nodigt ons uit om daarop 
gericht te zijn. Dan zijn we niet meer de rechter-onderzoeker of zelfs aanklager van God, maar worden 
we bewonderaars en aanbidders. Wij mogen volop vragen stellen, maar dan wel als creaties van God. 
Als je dat erkent, krijg je vaste bodem onder je voeten en wordt je leven echt. 
 

 
Bijbelleessuggesties: 
2 Petrus 1:16  
1 Johannes 1:1-4 
Jakobus 1:2-8. 
 

Om over na te denken / gespreksvragen: 
1. Geloven is geen sprong in het duister, maar wel een sprong.  

Hoe komt dat in de genoemde bijbelgedeelten tot uiting? 
 

2. Waarom zegt Jakobus dat je blij kunt zijn met verzoeking?  
Is twijfel verzoeking? 
 

3. Waarom is Jakobus zo fel als hij het over twijfel heeft?  
Om wat voor soort twijfel gaat het hier blijkens vers 8? 
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Hoe de trouwe God met wantrouwige mensen omgaat 
Ds. Dick van Keulen 
 
‘God is goed’, klinkt het in een lied  
Maar het is schrijnend hoe in het gedachte- en gevoelsleven van veel mensen, onder wie ook vele 
'gelovigen', een soort virus van wantrouwen jegens God verborgen zit.  
 
De Bijbel beschrijft in Genesis 3 de geschiedenis van de ‘zondeval’ waar als de verspreider van dit virus 
de duivel wordt aangewezen. Hoe dit virus zo verwoestend op onze verhouding tot onze Schepper-
Vader heeft kunnen inwerken is onverklaarbaar. Onze hemelse Vader heeft Zijn mensenkinderen zo 
geweldig positief in het leven gezet. Hij heeft hen voorzien van een menselijke geest, waardoor zij 
voortdurend met hun hemelse Vader konden communiceren. Wanneer de duivel via een slang twee 
reusachtige leugens over hun Schepper debiteert, dan houden zij geen ruggespraak met hun hemelse 
Vader, maar dan hechten zij geloof aan die twee vreselijke leugens, namelijk: God berooft je van je 
bezittingen (Genesis 3:1) en van je persoonlijke vrijheid, je identiteit (Genesis 3: 4-5). Door het gezaaide 
wantrouwen worden Eva en Adam vervuld van angst voor God en vluchten voor Hem weg. Hoe hun 
Schepper op hun breuk met Hem reageerde? Door ze ogenblikkelijk achterna te gaan en ze terug te 
roepen: ‘De HERE God riep de mens tot Zich en zei tot hem: waar ben je?’ Ik hoor God denken: ‘Ik heb 
het contact met mijn lieve kinderen verloren; dat is toch zonde!’ 
Jazeker: wantrouwen is de oerzonde, waar alle andere zonden uit voortkomen. Wantrouwen maakt je 
namelijk onbereikbaar voor God. En God vindt niets vreselijker dan een mens die Hij, ook al is die mens 
van binnen nog zo vuil, niet kan, immers niet mag, benaderen. Maar God laat het er nooit bij zitten 
wanneer het Hem gaat om het terugwinnen van het vertrouwen. Hij komt ons achterna. 
De menswording van Gods eeuwige Zoon is het heerlijkste bewijs van deze onopgevende liefde voor Zijn 
schoonste schepsel, de mens. Het was en is dat schepsel dat als geen ander deel van de schepping Zijn 
Schepper zozeer heeft teleurgesteld. De eeuwige Zoon van God landt onder de naam Jezus op Gods 
eigen planeet als een vreemdeling in bezet gebied...  
 

Virus werkt door 
Het is nog altijd een voorsprong voor de duivel dat wij mensen zijn voorstelling van zaken zo gemakkelijk 
volgen. Zijn aanbiedingen schijnen logisch en aanlokkelijk. Van hem mogen wij namelijk in volkomen 
vrijheid over ons eigen leven beschikken en daarin autonoom alle wenselijke en noodzakelijke 
beslissingen nemen. En nog altijd vinden de valse insinuaties van de duivel grote aftrek onder de 
mensen. Immers, denken wij, wat blijft er van mij over, wanneer ik mij geheel en al aan die grote God 
over zou geven? Terwijl de werkelijkheid precies andersom uitpakt. In verbondenheid met God vinden 
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wij een enorme verrijking van ons leven op alle gebied. Een mens mét God is ongelofelijk meer dan een 
mens zonder Hem. Terwijl de gevreesde gevangenschap juist ligt bij de mens zonder God. Díé mens zit 
namelijk in de zelfgekozen cel van zogenaamde vrijheid, een vrijheid die afgesloten is door de wanden 
van misleiding en eigen onvermogen.  
 

God blijft roepen 
Jazeker, dat is de diepe kwetsbaarheid van onze God-Vader: Hij kan alleen maar roepen. Hij kan niet 
dwingen, daarvoor heeft Hij de bewapening niet. Hij roept Noach, Hij roept Abram, Hij roept de 
bedrieger Jakob, waarom die? En in alles wordt God-Vader gedreven door die passie voor zijn gekozen 
volkje Israël. En altijd opnieuw gaan zijn lievelingen op Vaders hart staan. Denk aan de bijna-moord op 
Jozef, aan het gouden kalf, aan de treurige mislukking van de eerste verovering van Kanaän. Veertig jaar 
goddelijk geduld maakten van de lichtgeraakte Mozes de zachtmoedige leider van dat rumoerige volkje. 
Veertig jaar van goddelijk geduld en beproevingen in de woestijn maken het volk gereed en bereid 
eindelijk Kanaän binnen te trekken. Vierhonderd jaar moet God-Vader aanzien hoe dat volk in de 
Richterentijd eindeloos heen en weer zwalkt tussen de dienst aan God en de afgoden. Na de verademing 
rond de koningen David en Salomo scheuren land en volk in tweeën. Hoe vele van Israëls latere 
koningen hebben de beide delen van het rijk aan de vijanden prijsgegeven tot de ballingschap toe.  
Lees Jesaja en Jeremia om er achter te komen hoe God na de vreselijkste verwensingen van Zijn kant in 
één adem Zijn volk weer met genadeaanbiedingen omhelst. En dan staat Israël nog maar model voor de 
gehéle mensheid, waar God pas later naar om kan kijken. 
 

Jezus maakt het verschil 
Gods laatste troef is de zending van Zijn eeuwige Zoon in de gestalte van een totaal ongewapend Mens 
naar en binnen het kamp van de vijand. Nota bene door onze moordenaarshanden heen bereikt Jezus 
het vooraf vastgestelde doel van Zijn zending: het rijk van de dood... ‘Kijk naar die Man aan dat 
vloekhout,’ zegt Paulus (1 Korinthe 2:2; Galaten 3:1). En iedereen die kijkt naar die stervende 
gekruisigde, die kan zien hoe Jezus op het ogenblik dat Zijn ogen breken bij hem of haar naar binnen 
sterft. Jezus sterft onze cel binnen om op de derde dag vanuit die cel in Zijn opstanding de muren van 
onze cel stuk te breken en ons naar de vrijheid te leiden. Naar de vrijheid van de kinderen Gods.  
Is dat niet wonderbaarlijk? God die via onze moordenaarshanden satans doodsrijk binnensterft en daar 
aan die moordenaars zijn onaflatende geduld en trouw en liefde komt proclameren? Mijn ogen althans 
vullen zich vaak met tranen wanneer ik met gelovige ogen naar dat onomkeerbare tafereel kijk. Zó, zoals 
de stervende Zoon, zó is mijn hemelse Vader: trouw aan Zijn liefde voor Zijn vijanden tot in de dood.  
 

Gods eeuwige geduld en trouw 
Een voorbeeld hiervan is Simon Petrus. Zijn leven lang zal hij zich zijn gierende huilbui blijven herinneren 
na de verloochening van zijn Meester. Het was zo mooi begonnen. Lukas 5 beschrijft de inlijving van 
Simon, stap voor stap. ‘Simon, mag ik jouw boot gebruiken als preekstoel? ... Simon, toon eens je 
visserscapaciteiten.’ En dan die opmerkelijke vangst. En Simon, op zijn knieën: ‘Here, ga uit van mij, 
want ik ben een zondig mens.’ En Jezus: ‘Zo kan Ik pas goed bij je binnenkomen en je gebruiken, Simon, 
namelijk als visser van mensen.’  
En dan die geweldige, door de hemel ingegeven belijdenis omtrent Jezus: ‘U bent de Christus, de Zoon 
van de levende God’ (Mattheüs 16:16). ‘...Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet 
geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.’ En even later, wanneer Simon, die Petrus werd, 
Jezus op diens tocht naar het einddoel, namelijk het kruis, wil tegenhouden: ‘Simon, dat heb je uit de hel 
vandaan.’ 
Tussen hel en hemel zwenkt Simon Petrus heen en weer. Tussen zijn weerbarstige ‘ik’ en zijn 
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ontwakende liefde voor Jezus. Tussen de hel van de verloochening en de hemel van het eerherstel na 
Jezus’ opstanding aan de oever van het meer (Johannes 21:15-19). Bestaat er een mooier voorbeeld van 
Gods eindeloze geduld? Hoor, hoe Jezus Zijn ongedurige discipel diens drievoudige verloochening te 
binnen brengt en ermee afrekent in een driemaal gestelde vraag naar Simons liefde. En Simon snikt zijn 
liefde uit. En wordt weer Petrus. En Petrus mag de schapen gaan weiden. Wie heeft er vervolgens aan 
Jezus’ kant en om Jezus’ wil zoveel geleden onder menselijke ontrouw als Petrus? Tot zijn executie toe?  
 
Een ander voorbeeld is Paulus. Ja, ook die heeft ontzaglijk veel geleden om Jezus’ wil. Paulus, ook een 
mens die leefde van Jezus’ trouw en geduld. Tot zijn dood zou hij zich herinneren hoe hij Jezus in diens 
volgelingen tot de dood vervolgde (1Timotheüs 1:12-16). ‘Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, 
opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al Zijn geduld zou tonen, tot een voorbeeld 
voor hen die later in Hem zouden geloven tot het eeuwige leven,’ (vers 16).  
Paulus, een levend voorbeeld van Jezus’ voortgaande stervensnood in Paulus’ hart om der wille van 
Jezus’ gemeente (Kolossenzen 1:24).  
 
‘Wil je weten van Jezus’ eindeloze geduld en trouw en genade en liefde voor een man als ik die zijn 
vijand was? Mijn gehele leven is er een voorbeeld van,’ hoor ik hem tegen mij zeggen. En ik spel zijn 
prediking: Jezus geeft het nooit op. ‘Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat 
voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus,’ (Filippenzen 1:6). ‘Daarom onderga ik ook deze dingen. 
Maar ik schaam mij niet, want ik weet Wie ik geloofd heb, en ik ben ervan overtuigd  
dat Hij bij machte is mijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot die dag.’ (2 Timotheüs 1:12). 
 

De blijde boodschap 
Gezien vanuit Gods eeuwige trouw aan Zijn verbond met mensen wordt het evangelie toch zo 
wonderlijk eenvoudig en doorzichtig. God, onze Schepper-Vader, vraagt niets meer en niets anders van 
ons dan Hem om Zijn wonderbaarlijke bewijzen van Zijn trouw te erkennen als de eeuwig betrouwbare, 
die ons geloofsvertrouwen als reactie daarop ten volle verdient. De rest doet Hij. Hij geeft en Hij geeft. 
Hij wandelt door ons geloofspoortje, dat niet eens verder open hoeft te staan dan een kiertje zo smal als 
een mosterdzaadje, ons leven binnen, nestelt zich in ons hart in de persoon van Zijn Zoon en van Zijn 
Geest en brengt ons in een hemelse vorm van samenleven met alle andere gelovigen met wie wij samen 
de eeuwige lofzang op Jezus’ liefde zullen mogen uitjubelen. Zo beschrijft Paulus het in de brief naar 
Efeze 3:14-19: ‘Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar Wie 
elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn 
heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het 
geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen 
begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus 
zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.’ 
 
De eenvoud van het evangelie: God, onze Schepper-Vader, heeft alles aangewend om jou en alle andere 
mensen naar Zijn hart te trekken. Het enige dat Hij van jou en mij vraagt is dat wij Hem opnieuw ons 
vertrouwen schenken en Hem binnenlaten in ons leven om daar onze ziel geheel en al te transformeren 
tot een leven als dat van Jezus, Zijn Zoon.  
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Bijbelleessuggestie:  
Johannes 21:15-19 
 

Om over na te denken / gespreksvragen: 
1. Waarom zoek je naar redenen binnen jezelf, waardoor Jezus zich om jou zou bekommeren? 
 
2. Jouw geloof is in zichzelf niets waard; Hij in wie je gelooft is alles waard.  
 Hoe denk je hierover? 
 
3. Geloven gaat vanzelf zodra je de Betrouwbaarheid Zelve voor je ziet. Mee eens?  
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Hoofdstuk 5 

Groeien in vertrouwen 
Marleen Ramaker 
 
Vertrouwen is niet iets wat je opeens hebt... het moet groeien en van binnenuit rijpen  
Het is een innerlijk besef dat iets of iemand je vertrouwen waard is. Je durft het aan om je vertrouwen 
te geven, ook al weet je niet precies wat de toekomst zal brengen. 
Vertrouwen heeft daarbij raakvlakken met ons eigen leven (we spreken wel over zelfvertrouwen), met 
vertrouwen in het leven (levenszin en levenslust), evenals met vertrouwen in anderen. Maar het betreft 
ook vertrouwen in God en Zijn Woord. 
 
Juist omdat vertrouwen een zaak van het hart is, is het waardevol in Gods Woord te ontdekken dat Hij 
oproept tot vertrouwen... God dwingt geen vertrouwen af maar nodigt uit om Hem beter te willen leren 
kennen. Om Hem te gaan vertrouwen. God is een uitnodigende en Zichzelf openbarende God, waarbij 
elke zoekende en oprechte stap van ons in antwoord daarop, waardevol is in Zijn ogen. 
In het zenden van Zijn Zoon maakte God - naast Zijn openbaringen in het Oude Testament - duidelijk hoe 
groot Zijn liefde voor ons was en hoe Hij herstel tussen Hem en ons mogelijk heeft gemaakt. Jezus sprak 
voortdurend over Zijn Vader in wiens Naam Hij onder ons woonde en Zijn hart en wil vertolkte. Jezus 
maakte ook via allerlei gelijkenissen duidelijk dat Zijn Vader het verlorene zoekt en oproept tot geloof, 
tot vertrouwen. 
 

Vertrouwen ondanks... 
Jezus riep op tot bekering, tot inkeer waarbij wij ons niet in angst voor de heilige God verbergen, maar 
vertrouwen stellen in liefdevolle vergeving, in de mogelijkheid van herstel en vernieuwing. In de 
geschiedenis van Zacheüs komt dit o.a. tot uitdrukking (Lukas 19). Het was een man die door zijn 
omgeving werd gemeden: hij werkte immers met de Romeinse bezettingsmacht samen door als 
‘ontvanger van de belasting’ te fungeren. Hij ontving daarbij als loon een deel van die belasting, maar hij 
deed dit net zoals zijn collega’s op zo'n manier dat hij er extra voordeel van had. De mensen hadden 
daarom een afkeer van hem. 
Wij weten niet hoe Zacheüs met die afkeer omging. Het wordt uit het bijbelverslag wel duidelijk dat hij 
op zoek ging. Met zijn schuld en met zijn gevoel van afwijzing en geschonden zelfrespect. Hij was er zelfs 
zo op gebrand Jezus te zien dat hij zich niets van zijn omgeving aantrok, maar in een vijgenboom klom 
en daarin Jezus’ komst afwachtte. Hij moest Hem zien, hij mocht dit niet missen. Hij verlangde naar een 
ontmoeting met Jezus, en Jezus komt hem hierin tegemoet en roept: ‘Zacheüs, haast u en kom naar 
beneden, want heden moet Ik in uw huis verblijven.’ 
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Openstaan voor ontdekking 
Het feit dat Jezus hem aanvaardt zoals hij is... en hem zicht geeft op een rechtvaardige en liefdevolle 
God, geeft dat Zacheüs zich niet langer verborgen houdt, maar zich zonder reserve aan Jezus 
toevertrouwt. Hij kiest voor berouw en terugkeer naar God. Hij wil op een nieuwe weg gezet worden en 
hij maakt dit concreet door het onrechtmatig verdiende geld terug te geven. Royaal en zonder 
terughoudendheid. 
Zacheüs heeft zich laten vinden en wij lezen dat het Jezus verblijdt! Bij Jezus is terugkeer (voor het eerst 
of bij vernieuwing) geen afgang, maar winst. Het maken van een nieuw begin en de mogelijkheid van 
groei, van verandering. 
Zacheüs: een mens die uit zijn schuilplaats tevoorschijn kwam en wilde leven uit ‘genade’, uit datgene 
wat Jezus aanbood: vergeving van schuld en vertrouwen voor een nieuwe toekomst. Omdat Jezus de 
grote herschepper is die zich verheugt over elke stap die we in navolging van Hem doen. 
Dan weten wij ook dat onze beperkingen geen excuus zijn om open te staan voor alles wat Hij in ons 
leven geleidelijk aan wil veranderen. Dan leven wij vanuit een verlangen om Hem in groeiende mate lief 
te hebben en te vertrouwen, en dit in de dagelijkse praktijk handen en voeten te geven. 
 

Loslaten 
Dat er ook barrières zijn om tot vertrouwen en overgave te kunnen komen, maakt de geschiedenis van 
de ‘rijke jongeling’ ons duidelijk (Mattheüs 19). Deze man verlangde naar het eeuwige leven en had er 
heel veel voor over. Wanneer Jezus zijn zwakke punt bespreekbaar maakt, het levensterrein wat 
overgave belemmert, deinst hij terug. ‘...ga dan heen, verkoop wat u hebt,  en geef het aan de armen, en 
u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan en volg Mij. Toen de jongeman dit woord gehoord had, 
ging hij bedroefd weg, want hij had veel bezittingen,’ (verzen 21-22). In het Markusevangelie lezen we 
dat Jezus hem liefhad... Hij had hem zo graag verder willen helpen, Hem willen laten ontdekken dat 
navolging van Hem van grotere waarde is dan aardse bezittingen. Dat ‘verlies’ ook winst kan zijn. Wij 
leren van deze jonge man dat wij moeite kunnen hebben om dingen los te laten, om de greep op ons 
leven los te laten en tot die vertrouwensbasis te komen die nodig is voor een levende relatie met de 
Here God.  
Jezus bleef van die man houden en liet hem niet los... misschien is er later een moment gekomen van 
dieper inzicht, wij weten het niet, maar voor Jezus was het zeker geen ‘gesloten zaak’. 
 

Beperkt vertrouwen 
Wanneer wij denken aan de ontmoeting van Jezus met de man die in Markus 9:24 besproken wordt, 
ontdekken wij dat ook een aarzelend vertrouwen niet afgewezen wordt: ‘Ik geloof, kom mijn ongeloof te 
hulp.’ Jezus is blij met die eerste stap en moedigt aan tot groei in vertrouwen. God is op de hoogte van 
vragen, ervaringen en achtergronden waardoor wij soms moeilijk tot vertrouwen kunnen komen, maar 
willen we een eerste stap doen, willen we het ontdekken? 
Thomas mocht na de opstanding van Jezus ook zijn twijfels over de betrouwbaarheid daarvan 
uitspreken. Jezus gaf hem die ruimte en leidde Thomas tot de erkenning ‘Mijn Heere en mijn God!’ 
(Johannes 20:28). 
 

Ontrouw 
Toen Petrus zijn Heer verloochende was dit een heel moeilijke ervaring voor hem. Hij dacht dat hem dit 
nooit zou overkomen, hij had het zelfs met krachtige taal uitgesproken. En toch... hij had tegenover 
mensen zijn betrokkenheid bij Jezus ontkend. Hij had degene die hij liefhad verloochend. Hij weende 
bitter zegt de Bijbel. Hij was zijn eigen zwakheid en angstige hart tegengekomen, angst die eraan 
meewerkte dat er wantrouwen en wankelmoedigheid kwamen. Toch krijgt ook Petrus weer zicht op de 
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toekomst omdat Jezus hem in zijn innerlijke verwarring tegemoet komt en de vraag stelt: ‘…hebt u Mij 
lief?’ (Johannes 21:15-17). Petrus mag opnieuw zijn liefde uitspreken en dankzij vergeving en herstel 
zicht krijgen op zijn door God gegeven opdracht. 
 

Aanvaarding 
Wanneer Adam en Eva gezondigd hebben, ervaren ze angst waardoor ze zich voor God gaan verstoppen. 
God roept hen echter: mens, waar ben je? God roept nog steeds op tot vertrouwen, tot terugkeer, tot 
bekering. Hij bepaalt ons bij onze eigen verantwoordelijkheid, waarbij we onze schuld moeten erkennen 
en bereid zijn tot Hem te komen, maar Hij maakt het door Zijn Geest ook mogelijk. Zijn Geest wil onze 
ogen openen voor genade, voor vergeving, voor bevrijding van angst en wantrouwen. Ook ten aanzien 
van de dood. In Hebreeën 2:14-15 lezen wij hierover: ‘...om door de dood hem die de macht over de 
dood had – dat is de duivel – teniet te doen, en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende 
heel hun leven  aan slavernij onderworpen waren.’ 
Paulus spreekt hierover in Romeinen 8:14-16: ‘Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid 
worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot 
angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, 
Vader! De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.’  
 
God wil ons bevrijden van angst voor verwerping, voor dood, voor een leven zonder uitzicht of voor 
slavernij waarbij we ons onvrij voelen. Wij mogen tot Hem komen en in het komen ontdekken dat Zijn 
aanvaarding ruimte geeft voor verdere groei. 
 

Groeiend vertrouwen 
In Hebreeën 11:6 lezen wij ‘Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God 
komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.’ 
God wil gezocht worden... en Hij is vertrouwd met wie we zijn, met ons denken en onze beleving ten 
aanzien van Hem, ook als we met vertekende beelden van Hem worstelen. Hij wil een ernstig zoeken 
belonen, en daarbij Zijn kinderen inschakelen. Hierin ligt ook een verantwoordelijkheid bij degenen die 
Hem al gevonden hebben. In hoeverre helpen wij mensen die op zoek zijn en kijken wij met de ogen van 
onze hemelse Vader naar anderen? 
 
Filippus wilde door God gebruikt worden en werd in de ontmoeting met de kamerling uit Morenland 
(Handelingen 8) geleid, die juist met een gedeelte uit Gods Woord bezig was. Filippus vroeg: ‘Begrijpt u 
ook wat u leest?’ Het antwoord was: ‘Hoe zou ik dat kunnen, als niemand mij de weg wijst?’ Daarna 
begint Filippus het bijbelgedeelte uit te leggen. ‘En Filippus deed zijn mond open en, uitgaande van dat 
Schriftwoord,  verkondigde hij hem Jezus.’ Wij lezen dan dat deze man tot geloof komt en vol blijdschap 
verder trekt. Als een mens dat tot vertrouwen was gekomen! Als een mens met grond onder de voeten, 
waardoor hij zicht heeft gekregen op zijn leven en toekomst. 
 

Groeiend inzicht 
Een andere voorwaarde is dat wij geloven dat God Zijn woord in ons leven kan gebruiken als een zaadje 
dat krachtig uitgroeit. Zijn boodschap wordt als zaad uitgestrooid en mag wortel schieten, mag verstaan 
worden zoals Filippus het verstond en erdoor veranderde. In hoeverre kan het wortel schieten in ons 
leven en geloven we in de kracht van het zaad, hoe klein het ook is? Willen wij groeien in de kennis van 
God? In Hosea 6:3 lezen wij: ‘Dan zullen wij kennen, wij zullen ernaar jagen de HEERE te kennen!’ Het 
betekent concreet dat wij tijd nemen voor het doordenken van bepaalde vragen over God, Jezus, de 
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Heilige Geest, het Woord van God, de bedoeling van God voor ons leven, voor het getuigenis van Hem in 
de wereld etc. Dat we tijd nemen voor gebed en voor de ontmoeting met andere christenen. 
 

Conclusie 
Het wantrouwen zit ons in het bloed. God roept ons echter op tot vertrouwen. Tot vertrouwen in Hem, 
in wie Hij is. En daarbij betreft het een zoeken van Hem met ons innerlijk, met ons verstand, met onze 
hele persoonlijkheid. 
Wanneer we moeilijke situaties meemaken, is het van belang om ons bewust te zijn dat Hij betrouwbaar 
en eeuwig is en dat Hij ons fundament wil zijn. De Bijbel spreekt heel realistisch over moeilijke 
omstandigheden die ons kunnen doen twijfelen en wankelen. In Mattheüs lezen wij bijvoorbeeld over 
de Rots (God en Zijn Woord) waarop wij ons leven mogen bouwen. Die Rots zorgt ervoor dat wij 
ondanks stormen en noodweer standhouden. ‘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; en de slagregen viel 
neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte 
niet in, want het was op de rots gefundeerd,’ (Mattheüs 7:24-25). 
 

Bijbelleessuggestie: 
Mattheüs 7:24-25 
 

Om over na te denken / gespreksvragen: 
1. Wat bewerkte groei in mijn geloofsvertrouwen?  

 
2. Hoe leer ik met twijfel om te gaan? 
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Hoofdstuk 6 

Goede Vrijdag 
Max Lucado 
 
‘Max, je vader is wakker’  
Ik zat naar een film op de televisie te kijken. Een van die thrillers waarbij men helemaal uit het hier en 
nu wordt meegenomen naar een andere tijd en plaats. Wat mijn moeder tegen me zei, leek dan ook uit 
een andere wereld te komen. De echte wereld. Ik draaide me om naar mijn vader. Hij keek me aan. 
Zijn hoofd was het enige wat hij kon draaien. De ziekte van Lou Gehrig had hem het bewegen vrijwel 
onmogelijk gemaakt en hem alles ontnomen behalve zijn geloof... en zijn ogen. 
 
Het waren zijn ogen die me riepen naar de rand van zijn bed te komen. Ik was al bijna twee weken thuis, 
vanwege een bijzonder verlof uit Brazilië dat mij vanwege de toestand van mijn vader verleend was. Hij 
had de afgelopen dagen de meeste tijd geslapen en werd alleen wakker wanneer mijn moeder hem 
kwam wassen of zijn lakens verschoonde. Naast zijn bed stond een respirator - een metronoom van de 
sterfelijkheid die door een gat in zijn keel lucht in zijn longen pompte. De botten van zijn hand waren zo 
zichtbaar dat ze leken op de spaken van een paraplu. Zijn vingers, die ooit krachtig en stevig waren 
geweest, waren nu gebogen en levenloos. Ik zat aan de rand van zijn bed en wreef mijn handen over de 
stangen van wat wel een kooi leek. Daarna legde ik mijn hand op zijn voorhoofd. Het was warm... warm 
en vochtig. Ik streelde zijn haar. 
 

Sprekende ogen 
‘Wat is er, pa?’ 
Hij wilde iets zeggen. Zijn ogen hunkerden. Zijn ogen weigerden mij los te laten. Als ik maar even de 
andere kant opkeek, volgden ze me en bleven ze me aankijken tot ik hem weer aankeek. 
‘Wat is er?’ 
Ik had die uitdrukking eerder gezien. Ik was zeven jaar, acht op zijn hoogst. Ik stond voor het eerst op de 
rand van een springplank en vroeg me af of ik de duik zou overleven. De plank boog een beetje onder 
mijn vijfendertig kilo. Ik keek achter me, naar de kinderen die riepen dat ik moest opschieten en 
springen. Ik vroeg me af wat ze zouden doen als ik hun vroeg naar voren te komen zodat ik weer langs 
de trap naar beneden kon. Ik vermoed dat ik pek en veren over me heen zou krijgen. 
Ik zat gevangen tussen spot en een duik in een gewisse dood en deed het enige wat ik me kon bedenken 
om te doen: rillen. 
Toen hoorde ik hem: ‘Alles is oké, jongen. Spring maar.’ Ik keek naar beneden. Mijn vader was zojuist in 
het water gedoken. Hij watertrappelde in afwachting van mijn duik. Zelfs nu ik dit schrijf, zie ik weer zijn 
gelaatsuitdrukking voor me; gebruind gezicht, natte haren, brede glimlach en heldere ogen. Zijn ogen 
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spraken me moed in en vertelden me dat hij meende wat hij zei. Als hij geen woord gezegd had, dan 
zouden zijn ogen de boodschap desalniettemin hebben overgebracht. Maar hij sprak: ‘Spring maar. Alles 
is oké.’ 
Dus sprong ik. 
 

Alles is oké 
Drieëntwintig jaar later was de bruine kleur verdwenen, het haar veel dunner en het gezicht 
verwrongen. Maar zijn ogen waren nog niets veranderd. Ze waren vrijmoedig. En hun boodschap was 
ook nog niet veranderd. Ik wist wat hij zei. Op de één of andere manier wist hij dat ik bang was. Op de 
één of andere manier merkte hij dat ik rilde bij het kijken in het diepe. En op de ene of andere manier 
had hij, de stervende, de kracht om mij, de levende, te troosten. 
Ik drukte mijn wang tegen de holte van de zijne. Mijn tranen vielen op zijn warme gezicht. Ik zei zachtjes 
wat zijn keel wilde uitbrengen, maar niet kon. ‘Alles is oké.’ 
Toen ik mijn hoofd optilde, waren zijn ogen gesloten. Ik zou ze nooit meer open zien. 
Hij liet me achter met één laatste blik. Eén laatste uitspraak van zijn ogen. Eén afscheidsboodschap van 
de kapitein voordat de boot het ruime sop zou kiezen. Eén laatste verzekering van een vader aan zijn 
zoon: ‘Alles is oké.’ 
 

Jezus keek  
Misschien was het wel net zo'n blik die de ziel van de soldaat tijdens die zes uren op die ene vrijdag diep 
in het hart trof. Hij voelde zich bepaald niet op zijn gemak. Dat was de hele middag al zo. Het was niet de 
dood die hem zorgen baarde. De hoofdman was wel vertrouwd met de eindigheid van het leven. Door 
de jaren heen was hij gehard geworden tegen de kreten van de gekruisigden. Hij had zich de kunst van 
het verdoven van zijn hart meester gemaakt. Maar deze kruisiging zat hem dwars. 
De dag was begonnen als honderd andere - afschuwelijk. Het was al erg genoeg om in Judea te zijn, 
maar het was moordend om op een hete middag toezicht te houden op de terechtstelling van 
tasjesdieven en oproerkraaiers. De helft van de meute spotte, de andere helft huilde. De soldaten 
klaagden. De priesters deden of ze de baas waren. Het was een ondankbare taak in een vreemd land. Hij 
kon bijna niet wachten tot de dag eindelijk voorbij zou zijn. Hij vroeg zich af waarom die ene boerenkerel 
zoveel aandacht kreeg. Hij glimlachte toen hij de tekst las die boven zijn hoofd zou worden opgehangen. 
De veroordeelde zag er bepaald niet als een koning uit. Zijn gezicht was opgezwollen en toegetakeld. 
Zijn rug was licht gekromd en zijn ogen keken naar beneden. ‘Zo'n slappeling doet nog geen vlieg 
kwaad,’ bedacht de hoofdman. ‘Wat kan hij nu misdaan hebben?’ 
Toen tilde Jezus zijn hoofd omhoog. Hij was niet boos. Hij was niet onrustig. Zijn ogen waren wonderlijk 
kalm terwijl zij vanachter een bloedig masker naar voren keken. Hij keek naar degenen die Hem kenden 
- en wendde Zich bewust van het ene gezicht naar het andere, alsof Hij voor ieder van hen een woord 
had. 
 

Innerlijk verward 
Even keek Hij ook de hoofdman aan - ongeveer een seconde keek de Romein in de zuiverste ogen die hij 
ooit had gezien. Hij wist niet wat deze blik te betekenen had. Maar de blik deed hem slikken en 
bezorgde hem een leeg gevoel in zijn maag. Terwijl hij toekeek hoe een soldaat de Nazarener vastgreep 
en het kruis met Hem er aan in de grond pootte, zei iets in hem dat dit geen normale dag zou worden. 
Terwijl de uren verstreken, werd de aandacht van de hoofdman steeds meer gevangen door het 
middelste kruis. Hij wist niet wat hij met de stilte van de Nazarener aan moest. Hij wist niet wat hij met 
zijn vriendelijkheid aan moest. 
Maar het meest verontrust was hij door de duisternis. Hij wist niet wat hij van de donkere lucht midden 
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op de dag moest denken. Niemand kon dit verklaren... niemand probeerde het zelfs maar. De ene 
minuut een stralende zon, de volgende minuut volslagen duisternis. De ene minuut hitte, de volgende 
een koude wind. Zelfs de priesters zeiden geen woord meer. 
 

Het is volbracht 
Een hele tijd bleef de hoofdman op een steen zitten en naar de drie silhouetten op de heuvel kijken. Hun 
hoofden hingen slap, ze rolden zo nu en dan van de ene naar de andere kant. Het gejoel was verstomd... 
er hing een snijdende stilte. Degenen die gehuild hadden, wachtten nu. Plotseling hield het middelste 
hoofd op met van de ene kant naar de andere vallen. Het trok zichzelf recht omhoog. De ogen gingen 
open tot een witte flits. Een schreeuw doorsneed de stilte: ‘Het is volbracht.’ Het was geen kreet. Het 
was geen gil. Het was een schreeuw... als het brullen van een leeuw. Uit welke wereld die brul kwam, 
wist de hoofdman niet, maar hij wist wel dat het niet van deze wereld was. 
 
De hoofdman stond op van zijn steen en zette een paar passen in de richting van de Nazarener. 
Naarmate hij dichterbij kwam, kon hij zien dat Jezus in de lucht keek. Er was iets in zijn ogen dat de 
soldaat perse wilde zien. Maar na slechts enkele stappen viel hij. Hij stond op maar viel opnieuw. De 
grond beefde, eerst zachtjes maar nu steeds heftiger. Hij probeerde nog een keer om te lopen en 
slaagde er zowaar in een paar stappen te zetten maar viel toen opnieuw... aan de voet van het kruis. 
Hij keek omhoog in het gezicht van deze bijna gestorvene. De Koning keek naar beneden naar de 
verweerde oude hoofdman. Jezus’ handen waren vastgespijkerd, zij konden zich niet naar hem 
uitstrekken. Zijn voeten waren aan het hout getimmerd, zij konden niet naar hem toelopen. Zijn hoofd 
was zwaar van de pijn, Hij kon het amper nog bewegen. Maar zijn ogen... die waren een en al vuur. 
Ze waren niet te doven. Deze ogen waren de ogen van God. 
Misschien was dát het wel wat de hoofdman ertoe bracht te zeggen wat hij zei. Hij zag de ogen van God. 
 
Hij zag dezelfde ogen als die gezien waren bij een bijna naakte overspelige vrouw in Jeruzalem, bij een 
gescheiden vrouw zonder vrienden in Samaria, en bij een vier dagen dode Lazarus op een begraafplaats. 
Dezelfde ogen die zich niet sloten bij het zien van de zinloosheid van de mens, die zich niet afwendden 
van de mislukkingen van de mens, die niet knipperden wanneer zij getuige waren van de dood van een 
mens. 
‘Alles is oké,’ zeiden Gods ogen. ‘Ik heb de stormen gezien en alles is oké.’ 
De overtuigingen van de hoofdman begonnen als rivieren samen te stromen. ‘Dit was geen timmerman,’ 
zei hij buiten adem. ‘Dit was geen boerenkerel. Dit was geen normaal mens.’ 
Hij stond en keek om zich heen naar de rotsblokken die omgerold waren en de lucht die verduisterd 
was. Hij draaide zich om en keek naar de soldaten die aan de grond genageld stonden en wier blikken 
gevangen waren door Jezus aan het kruis. Hij draaide zich verder en zag hoe de ogen van Jezus omhoog 
keken, naar huis keken. Hij luisterde terwijl de uitgedroogde lippen van elkaar weken en de gezwollen 
tong voor het laatst sprak: ‘Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest,’ (Lukas 23:46). 
 

De Zoon van God 
Als de hoofdman het niet gezegd had, dan hadden de soldaten het wel gezegd - of de engelen, de 
sterren of zelfs de demonen. Maar hij zei het. Het was een naamloze vreemdeling die mocht zeggen wat 
alle anderen wisten. ‘Werkelijk, Dit was Gods Zoon!’ (Mattheüs 27:54). 
Zes uren op één vrijdag. Zes uren die boven de vlakte van de menselijke geschiedenis uittorenen als de 
Mount Everest in een woestijnvlakte. Zes uren die al tweeduizend jaar lang worden ontcijferd, ontleed 
en bediscussieerd. 
Wat hebben de zes uren te betekenen? Ze beweren de deur in de tijd te zijn waardoor de eeuwigheid 
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binnen kan dringen in de donkerste spelonken van de mens. Ze markeren de momenten waarop de 
Navigator in de diepste wateren afdaalde om daar de ankerpunten voor zijn volgelingen te verzinken. 

 
Wat heeft deze vrijdag te betekenen? 
Voor het leven dat door mislukking wordt verdonkerd, betekent deze vrijdag vergeving. 
Voor het hart dat door zinloosheid wordt verscheurd, betekent deze vrijdag de zin van het bestaan. En 
voor de ziel die naar deze kant van de tunnel van de dood kijkt, betekent deze vrijdag verlossing. 
Zes uren. Eén vrijdag. 
Wat doe jij met deze zes uren op die ene vrijdag? 
 

Bijbelsuggestie:  
Johannes 19:28-37 
 

Om over na te denken / gespreksvraag:  
Wie is Jezus voor mij?  
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Hoofdstuk 7 

Volmaakte liefde drijft de vrees uit 
Drs. Wim Rietkerk 
 
De twintigste eeuw is de eeuw van de angst  
Wie de krant leest en tussen de regels door probeert te begrijpen wat er eigenlijk gebeurt en waarom 
mensen doen wat ze doen, stuit altijd weer op angst. Wat drijft mensen ertoe bomaanslagen te plegen 
en waarom gaan de koersen van de aandelen op de beurs in paniek op en neer? Maar ook als we 
denken aan ons persoonlijk leven. Waarom is de ene vader streng in de opvoeding en de andere veel te 
toegeeflijk? Waarom vinden veel jongeren vandaag de dag het moeilijk om zich te binden? Of om ervoor 
uit te komen wie ze zijn en wat ze eigenlijk denken? Steeds weer staat op de achtergrond angst. 
 
Jezus zei niet voor niets tegen Zijn discipelen: ‘In de wereld heb je angst.’ Daarmee bedoelde Hij niet de 
gezonde angst die ieder mens heeft voor gevaar. Als je over één nacht ijs loopt, dan heb je angst, en dat 
is maar goed ook, want dat helpt je om een verstandige keus te maken. Nee, Jezus bedoelde die 
verlammende angst, de angst die als een stille insluiper ’s nachts binnenkomt en je parten speelt. De 
angst die steeds als een onderstroom in het leven aanwezig is, als een verborgen vulkaan die rommelt 
en ieder moment kan uitbarsten. De dichter Marsman heeft dit soort angst als geen ander onder 
woorden gebracht toen hij schreef:  
 
Ik lig zwaar en verminkt in een hoek van de nacht,  
weerloos en blind, het paradijs is verbrand.  
Ik proef roet, dood, angst en bloed.  
Ik ben bang, ik ben bang voor de dood...  
 

Angst, angst, angst 
Heel veel mensen worden door angst gekweld. Soms bewust, als de dokter een levensbedreigende 
diagnose heeft gegeven. Maar veel vaker nog halfbewust of onbewust. Wat was de flits die door die 
piloot heenging en die hem noopte een herstart te maken waardoor het vliegtuig juist crashte? En wat is 
het voor angst die mij ’s nachts bekruipt als ik denk aan morgen? Het is de angst om te mislukken, angst 
het niet te halen, angst verwachtingen teleur te stellen, angst afgewezen te worden, angst het mooiste 
te missen, angst me te geven, angst voor alleen zijn, angst voor de leegte. Inderdaad: in de wereld heb 
je angst. Angst die ons tot verkeerde keuzes leidt, die ons verlamt en remt, frustreert en vaak ook 
deprimeert. En tegelijk leven we juist in een keuzecultuur. We moeten steeds weer kiezen uit de 
eindeloos vele mogelijkheden die ons aangeboden worden. Maar hoe kunnen we het goede kiezen als 
we zo door angst worden vervuld? Het levert juist angst op. Hoe komen we daar ooit goed uit? 
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Bijbels medicijn 
Wat we moeten doen is luisteren naar het bijbelse medicijn tegen de angst. We strekken ons dan uit 
naar God en Zijn woord en naar wat Hij ons hierover te zeggen heeft. De oude apostel Johannes zegt: ‘Er 
is in de liefde geen vrees…,’ (1 Johannes 4:18). Dat wil zeggen: er is één plaats waar de angst wegsmelt, 
sterker nog, waar de angst uitgeworpen wordt. Zoals een vreemd orgaan dat in mijn lichaam wordt 
ingeplant, afgestoten wordt. En die ene plaats is de liefde. Er is in de liefde geen vrees. 
Iedereen die dit leest voelt: hier wordt een uitweg gewezen. Maar hoe werkt dat dan? Liefde als een 
opdracht, horizontaal, drijft die liefde vrees uit? Tot op zekere hoogte wel. Wanneer twee mensen 
elkaar niet kennen, dan zijn ze altijd wat beducht, dan is er vrees. En als ze elkaar niet mogen, of niet 
begrijpen, of haten, dan laait de angst op. Maar waar mensen elkaar gaan begrijpen, waar ze elkaar zelfs 
gaan liefhebben, daar verdwijnt de angst. 
Alleen, zou ze echt helemaal verdwijnen? Er is toch ook een gezegde: wie liefde vermeerdert, 
vermeerdert smart? Je zou ook kunnen zeggen: vermeerdert angst. Want afgaan in de ogen van iemand 
van wie je veel houdt, is erger dan af te gaan voor iemand van wie je weinig houdt. En hoe meer je van 
iemand houdt, hoe meer je bang bent om die te missen. Daarom voegt Johannes er iets aan toe, alsof hij 
wil zeggen: ik begrijp het, er is meer nodig om angst uit te drijven. Eigenlijk maar één ding. En dan valt 
daar het woord volmaakte liefde. Die maakt alles anders. Die heeft een kracht dat ze zelfs de ergste 
angst uitwerpt. 
 

Koosnaam 
Maar wat bedoelt Johannes? Dat komen wij op het spoor als wij Volmaakte Liefde met een hoofdletter 
schrijven. Het is eigenlijk een omschrijving van de Naam. Dé Naam. In onze vertaling zien wij dat niet. Er 
staat gewoon met kleine lettertjes: de volmaakte liefde drijft de vrees uit (en wij denken misschien wel: 
help, moeten wij ook nog volmaakt liefhebben?). Maar Johannes schrijft hier in bedekte termen over de 
Eeuwige, de Barmhartige, de Schepper, Hij die alles draagt, Die de harten doorgrondt. Dat zijn allemaal 
oudtestamentische manieren om het uitspreken van de hoogheilige naam van God te vermijden en Hem 
toch te benoemen. Zij namen een kerneigenschap van God eruit en maakten dat tot Zijn naam, Zijn 
koosnaam. 
Zo is Johannes hier ook bezig. Hij zegt: ‘Er is in de liefde geen vrees, maar de Volmaakte Liefde werpt de 
vrees uit…,’ en dan denkt hij aan Hem. Zo wijst Johannes dus omhoog en zegt: niet liefde op zichzelf, als 
iets wat wij moeten opbrengen redt ons van de angst, maar de Perfecte Liefde die ons van boven 
gegeven wordt. Dat woord ‘perfect’ wordt vandaag veel gebruikt door jongeren. Als ze iets moois zien of 
hun iets leuks overkomt, dan zeggen ze: ‘Dat is perfect!’ In het woord ‘perfect’ zitten drie kleuren of 
betekenissen: totaal, volbracht en tot zijn doel gekomen. 
 

Totaal 
Volmaakte liefde betekent totale liefde. Het is een liefde die niets achterhoudt. Zo is de liefde van God. 
Johannes is daar zo diep van vervuld dat hij er zelfs zijn brief mee begonnen is (en het trekt door heel 
zijn brief heen): dit is de verkondiging die we van Jezus gehoord hebben: God is licht en in Hem is in het 
geheel geen duisternis. Misschien is Johannes zelf ook opgevoed in zo’n ernstig gezin waar je als kind 
het gevoel kreeg dat als het over God ging je moest oppassen. ‘Nu,’ zegt hij, ‘daar ben ik door Jezus van 
bevrijd.’ Er zit geen dubbele bodem in God. Wij geloven niet in een God met twee gezichten, een lichte 
en toch uiteindelijk ook een donkere kant, zodat we altijd in angst gevangen blijven voor die donkere 
achterkant van God. 
‘God is liefde…,’ zegt hij vlak voor onze tekst (vers 16). Dat wil zeggen: alles wat Hij doet is door liefde 
bepaald. Ze is volmaakt, totaal. Dat we naar Hem op weg zijn, dat alleen geneest ons van onze diepste 
angst. Het is een radicale therapie die doordringt tot de wortel. Want de wortel van alle angst is: mag ik 
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er wel zijn, verdien ik niet het oordeel, eeuwige verwerping? Op de een of andere wijze heeft angst toch 
altijd te maken met straf. Maar wie vreest, heeft zich niet echt geopend voor die perfecte liefde van God 
in Jezus. De God die wij kennen in Jezus heeft geen dubbele bodem, er zit geen greintje duisternis in. Hij 
wijst ons niet af, nu niet en nooit niet. 
 

Volbracht 
Hoe kan Johannes dat nu zo zeker weten? Dat weet hij omdat die liefde is volbracht. De stam van het 
woord ‘volmaakt’ is dezelfde als die van het laatste kruiswoord toen Jezus na drie uren van diepe 
duisternis uitriep: ‘Het is volbracht.’ Omdat Johannes met eigen ogen heeft gezien hoe Hij voor ons op 
Golgotha door alle diepten van pijn en helse angsten is heengegaan, weet hij dat God liefde is. Dat Hij 
onze straf gedragen heeft, onze angsten doorleden, onze dood doorbroken. Het is een in praktijk 
gebrachte liefde, niet slechts een illusie, een gevoel of een wensdroom. Maar Gods liefde heeft 
geschiedenis gemaakt. Het is ‘history’ geworden, zodat de geschiedenis ‘His story’ werd. Hij heeft 
overwonnen door de daden van Zijn liefde. Ons bestaan is gerechtvaardigd. Wij mogen er zijn. Zoals 
Gerrit Achterberg het heeft uitgedrukt in een gedicht:  
 
Gij hebt het hoog geheim doorbroken, Here Jezus,  
tussen ons en de Vader, naar Uw woord,  
mogen wij zonder zonde zijn en nieuwe wezens,  
wat er ook in ons leven is gebeurd!  
 

Tot zijn doel gekomen 
God wil wat met die volbrachte liefde. Het blijft een slag in de lucht als die liefde niet tot haar doel komt. 
Dat is de derde betekenis van het woord ‘volmaakt’. Zolang wij vrezen, zegt de apostel, is Zijn liefde nog 
niet in ons volmaakt geworden, tot haar doel gekomen. Liefde wil één worden. Dat zit in de aard van de 
liefde: versmelten, gemeenschap. Volmaakte liefde laat zich niet van haar object scheiden. Dat is wel het 
meest persoonlijke van de liefde van God. Hij komt ons in Zijn liefde zeer nabij. Daarom staat er van God 
in Jesaja 63 geschreven: in al uw benauwdheden was ook Ik benauwd. Ga maar na: wanneer wijkt de 
angst in het donker bij een kind? Niet door redenering, niet door uitleg of bezwering, het enige wat echt 
helpt is de hand van vader of moeder: nabijheid, de stem. Als die er altijd zijn dan is dat liefde die tot 
haar doel gekomen is. 
Zo spreekt Johannes erover in zijn brief: er zal u niets overkomen of Hij staat daarin naast u. De ene keer 
ervaren wij dat rechtstreeks, de andere keer geeft Hij ons een seintje. Dan laat Hij het voelen via 
mensen, via een brief, via een bezoek, via iemand die zelfs als ik sterven ga me begeleidt. Dat moderne 
verschijnsel van iemand die de ander op die laatste gang begeleidt (een ‘buddy’ noemen ze dat 
bijvoorbeeld bij iemand die aids heeft) dat vind ik heel dicht tegen die perfecte liefde aan liggen. 
 

Nabij 
Omdat God ons altijd nabij is en ons kent in alle dingen, daarom zegt de Bijbel: laat je niet door wind of 
golven in de war jagen. Zeker, we zijn allemaal deel van een gebroken schepping, een natuur die 
verstoord is, een cultuur die ziek is, een lichaam dat in verval is en we hebben persoonlijkheden die 
falen en dwalen. Maar let op: de Perfecte Liefde staat daarin naast ons! Angsten zullen er altijd weer 
opnieuw zijn. Maar van nu af zijn we er niet langer slaaf van. In de Romeinenbrief staat: ‘Want u hebt 
niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt,  maar u hebt de Geest van 
aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!’ Hij is ons nabij als een vader.  
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Dat is de zekerheid die we hebben als we ons laten leiden door die perfecte liefde. Dat is het ook 
waartoe die laatste zin van Johannes ons oproept: perfecte liefde die in ons komt en de angst uitdrijft en 
ons maakt tot voertuig van Zijn liefde. Als we ons voor Hem openstellen en zelf op onze beurt die liefde 
aan anderen bewijzen, dan komt Zijn liefde tot haar doel. 
 

Bijbelleessuggesties: 
1 Johannes 4:18 
Psalm 107:1-9 
Romeinen 8:15-17  
 

Om over na te denken / gespreksvragen: 
1. Wat roept angst in jou op?  

Is het jouw ervaring dat Gods nabijheid jouw angsten kan uitdrijven?  
Kun je een concreet voorbeeld bedenken?  
 

2. Helpt Gods liefde je om ook liefdevol naar anderen toe te zijn? 
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Hoofdstuk 8 

Wie is deze Jezus? 
Michael Green 
 

De timmerman die vertelde dat Gods Koninkrijk komende is 
Twee vrienden in gesprek over Jezus. Jacques: ‘Heb jij wel eens over Jezus nagedacht?’ Martin: ‘Nee, 
eigenlijk niet, ik weet wel dat hij met een religie te maken heeft. Wie is Jezus eigenlijk?’ 
Jacques: ‘Hij heeft 2000 jaar geleden geleefd, maar Zijn boodschap is nog steeds actueel. In mijn leven 
betekent Jezus veel.’ 
Martin: ‘Wat kan nu de betekenis zijn van iemand die in een heel andere tijd en cultuur leefde?’ 
 
Zo maar een fragment van een gesprek over Jezus. De Engelsman Michael Green sprak met veel mensen 
over Jezus en Zijn Evangelie. Ook schreef hij veel boeken over het unieke van Jezus en Zijn boodschap. In 
dit artikel willen we bij enkele citaten stilstaan uit zijn boek 'Wie is deze Jezus?' (met toestemming van 
de uitgever Kok-Kampen overgenomen). In dit boek geeft Green een korte toelichting op de betekenis 
van Gods Koninkrijk; een die rechtstreeks verband houdt met Jezus' komst en opdracht op aarde. 
Allereerst een citaat over de verwachting van mensen uit Jezus' tijd. 
 

Verlangen 
‘Vele verschillende groeperingen in Palestina zagen uit naar het Koninkrijk van God, al interpreteerden 
zij dat op de meest uiteenlopende wijze. Maar zij zagen er allemaal naar uit, behalve wellicht de 
Sadduceeën, een gematigde groepering die vooral uit was op een compromis met de Romeinse 
machthebbers. Maar alle anderen verlangden vurig naar de dag waarop God het voor zijn belaagde en 
verdrukte volk zou opnemen, de Romeinen zou verslaan en zijn heerschappij zou vestigen. De 
uitdrukking 'Koninkrijk van God', had dus een duidelijke politieke ondertoon. En nu kwam deze 
timmerman vertellen dat uitgerekend met hem dat Koninkrijk nabijgekomen was.’ 
 

Gods heerschappij 
Michael Green benadrukt dat - als we de uitdrukking 'Koninkrijk van God' in de evangeliën bestuderen - 
het gaat om Gods soevereine heerschappij. Citaat: ‘Het probleem is dat de meeste mensen zich 
verzetten tegen Gods werkwijze en liever hun eigen koers varen. Zij bevinden zich wel binnen de omtrek 
van Gods soevereine heerschappij, maar dan eigenlijk als onderdanen die in opstand zijn gekomen. 
Daarmee krijgt de uitdrukking 'Koninkrijk van God' een tweede betekenis, namelijk die mensen die 
vrijwillig Gods heerschappij over hun leven aanvaarden, die daarnaar proberen te leven en die ook 
anderen daarbij willen betrekken.’ 
Men kan zich voorstellen hoe opgewonden de mensen werden toen Jezus, in aansluiting op Johannes' 



 
Wie is Jezus 

Hoofdstuk 8: pagina 2 
 

oproep tot radicale omkeer, aankondigde dat het langverwachte Koninkrijk van God nabijgekomen was. 
Hij verkondigde het Koninkrijk. Sterker nog, Hij bracht het Koninkrijk. Geen wonder dat de mensen 
overal vandaan kwamen om Hem te horen. Nu was immers de tijd gekomen dat de Romeinen definitief 
verslagen zouden worden. 
Maar Jezus had een grote verrassing voor hen. Tijdens Zijn eerste toespraak in de synagoge van Zijn 
woonplaats Nazaret las Hij voor uit de boekrol van Jesaja 61:1-2: ‘De Geest van de Heere HEERE is op 
Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen.  
Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te 
roepen  en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; om uit te roepen het jaar van het 
welbehagen van de HEERE...,’ Tot verbazing van Zijn toehoorders voegde Hij eraan toe: ‘…Heden is deze 
Schrift in uw oren in vervulling gegaan,’ (Lukas 4:21). 
 

Bevrijding 
De opwinding die zich toen van de mensen meester maakte, laat zich raden. Was deze jonge 
timmerman de langverwachte door God beloofde verlosser, die het uitverkoren volk van de Romeinse 
overheersing zou bevrijden? Maar Jezus maakte al direct duidelijk dat de zaken zo eenvoudig niet lagen. 
Ten eerste zei Hij niets over een of andere militaire veldtocht en concentreerde Hij zich op de geestelijke 
aspecten van de beloften uit het Oude Testament. Ten tweede brak Hij het citaat uit Jesaja af op een 
veelzeggende plaats. Jesaja gaat na om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE verder 
met 'en de dag van wraak met onze God,' (Jesaja 61:2). Jezus laat dat weg. Daarvoor is Hij niet gekomen. 
Voor veel mensen bleek dat een teleurstelling. Eeuwenlang hadden de Joden de 'dag des Heren' gezien 
als een moment in de toekomst, waarop Israël gezegend en alle andere volken gestraft zouden worden. 
Jezus wijzigde die voorstelling ingrijpend. Hij maakte onderscheid tussen de 'dag des Heren' en het 
'Koninkrijk van God'. Tot nog toe werd daarmee ongeveer hetzelfde bedoeld. Voor Hem waren dit twee 
onderscheiden zaken. Hij was gekomen om een deel van die oude profetieën en de daarmee verbonden 
Joodse toekomstverwachting te vervullen: bevrijding. Maar het andere deel, het oordeel oftewel de 
wraak, moest wachten op het moment waarop Hij zou terugkeren naar de aarde, aan het einde van de 
geschiedenis. 
 

Heden en toekomst 
Maar hoe moeten we ons het 'Koninkrijk van God' dat Jezus kwam brengen dan voorstellen? Hij geeft er 
een prachtige omschrijving van in Zijn meest beroemde toespraak, de Bergrede. Daarin geeft Hij 
voorschriften voor een gelukkig leven, een leven zoals God het heeft bedoeld. Als we de Bergrede 
vergelijken met allerlei maatschappelijke hervormingsprogramma's uit onze tijd, dan zien we hoe 
radicaal Jezus' woorden zijn. Het is een leven van goedheid, veel aantrekkelijker dan een godsdienst die 
alleen maar bestaat uit allerlei moeilijk na te komen regels. Het is een leven dat smaak geeft, zoals zout 
aan het voedsel, een leven dat licht geeft op het pad van wie in het duister rondtasten. 
Michael Green benadrukt echter het belang van heden en toekomst. Citaat: ‘Maar het Koninkrijk van 
God heeft ook een andere kant en ook daarover had Jezus het nodige te zeggen. Het heeft niet alleen 
een tegenwoordige maar ook een toekomstige dimensie. De dag zal komen waarop alle beloften van de 
profetieën uit het Oude Testament vervuld zullen worden. Dan zullen er een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde zijn, waar vrede en gerechtigheid heersen. Dan zal Gods wil gebeuren op aarde zoals in de 
hemel. 
De dag zal komen waarop de doden zullen worden geoordeeld en hun definitieve bestemming zullen 
krijgen. De dag zal komen waarop Gods Koninkrijk volledig baan breekt. En al ligt die dag nog verscholen 
in de schoot van de toekomst, de discipelen moesten waakzaam zijn. Zij konden immers nooit precies 
weten wanneer die laatste dag van de geschiedenis zou aanbreken en de timmerman uit Nazaret zou 
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terugkeren, bekleed met de heerlijkheid van God, om af te maken waarmee Hij begonnen was toen Hij 
nog op aarde was? Kortom, het Koninkrijk van God is er 'al', maar het is er ook 'nog niet'. 
Dat Koninkrijk van God is een geweldige zaak. Dat Jezus er zoveel nadruk op legde, was om ertoe te 
bewegen dat wij het voor geen prijs zouden willen missen. Het belichaamt immers Gods beste 
bedoelingen met ieder mensenleven?’ 
 

Hemelse Vader 
Tenslotte nog enkele citaten over een ander belangrijk aspect van Jezus' onderricht in het kader van het 
Koninkrijk van God: ‘Het belangrijkste thema van Jezus' onderwijs is het Koninkrijk van God, direct 
gevolgd door het thema van het vaderschap van God. Mag ik je vragen wat voor een beeld jij van God 
hebt? Iemand die voortdurend al jouw fouten en tekortkomingen noteert? Iemand die hard en wreed 
en zelfs een beetje gemeen voor de mensen is? Iemand die zo ver van ons afstaat dat wij ons over Hem 
niet druk hoeven te maken? Iemand die zo heilig is, dat wij mensen toch niet tot Hem kunnen naderen? 
Dit soort gedachten leefde in ieder geval wel onder Jezus' tijdgenoten. God was heel belangrijk voor 
hen, maar stond te ver van hen af en was te heilig om zomaar te benaderen. Dat kon alleen maar door 
middel van het dagelijkse ochtend- en avondoffer in de tempel van Jeruzalem. Zij beschouwen God als 
de rechter van de hele mensheid, wiens normen volmaakt zijn. 
Maar Jezus introduceerde een volkomen nieuw godsbeeld, namelijk God als Vader. Als je de islam 
bestudeert, dan zul je wel 99 namen voor God tegenkomen, maar niet 'God de Vader'. Ook in het 
hindoeïsme of het confucianisme zul je deze benaming tevergeefs zoeken. Dit is geweldig goed nieuws. 
Dit is uniek. In Zijn omgang met God noemde Jezus Hem 'Abba', dat betekent 'papa'. Zo sprak een Joods 
kind zijn aardse vader aan. In de hele geschiedenis van Israël was God in het gebed nog nooit zo 
aangesproken. Dat zou ook ondenkbaar zijn geweest. Maar de timmerman uit Nazareth sprak God aan 
met de meest intieme en vertrouwenwekkende naam die men zich kan voorstellen. Hij vergeleek Zijn 
verhouding tot God als die tussen een kind en zijn papa. Sterker nog, Hij zei tegen zijn volgelingen dat 
ook zij God hun 'Abba' mochten noemen.’ 
 
‘Dat ene Aramese woord 'Abba' bevat de kern van het evangelie. Mislukkelingen zoals jij en ik, zondaars 
zoals jij en ik, mensen vervreemd van God zoals jij en ik, wij mogen toetreden tot het huisgezin van God 
en Hem Papa noemen. 
Het middelpunt van het Koninkrijk van God is een liefhebbende Vader. Hij belooft ons te zullen 
aannemen als Zijn kinderen, ook al hebben wij het daar helemaal niet naar gemaakt. Hij laat ons delen in 
het familiefortuin en betrekt ons bij het familiebedrijf. Het belangrijkste is dat Hij altijd klaarstaat voor 
wie in gebed tot Hem komen en zeggen: 'Abba die in de hemelen zijt.' Hij wil niets liever dan dat wij 
Hem leren kennen en met Hem vertrouwd raken. Jezus is niet gekomen om een nieuw stelsel van 
godsdienstige plichten te verkondigen of een nieuwe religie te stichten. Hij is gekomen om ons te laten 
zien dat God een Vader is en dat deze Vader niets liever wil dan ons in Zijn armen sluiten en opnemen in 
Zijn huis.’ 
 

Bijbelleessuggestie: 
Mattheüs 5:1-12 
 

Om over na te denken / gespreksvraag: 
1. Waarom is het van belang om na te denken over ons beeld van God?  

 
2. Kunnen wij Hem zien als een Vader die ons onvoorwaardelijk wil liefhebben en vergeven? 
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Hoofdstuk 9 

De Bijbel is geen boek dat je naar de mond praat 
Ds. Dick van Keulen 
 
‘Er zit een Man in het Boek’ 
Je bent niet verplicht aan mijn artikel enig gezag toe te kennen. Ik hoop, en bid, dat Góds Woord, niet 
het mijne, je straks mogelijk op een nieuwe verrassende wijze zal aanspreken.  
En dat je, achteraf, hopelijk in mijn geschrijf Gods woorden zult kunnen herkennen.  
 
Wat doet het lezen van een boek met u? Het is waar, een boek kán je overrompelen. Maar meestal heb 
je de invloed van een boek op je ziel in eigen hand. Je pakt het op of niet. Je leest het of niet. Of je leest 
zolang het je boeit, het je bevestigt, het je goede gevoelens geeft in de richting van schoonheid of van 
vuil.  
Zo gaat het ook met het lezen van Gods Woord. Als boek zal het je zelfs in eerste instantie meestal niet 
boeien. Want de Bijbel is geen boek dat je naar de mond praat, of je bevestigt in je zelfbeeld of in je 
mens- en wereldvisie. Velen hebben daarom vandaag de Bijbel als een lastig boek terzijde gelegd. Juist 
dat laatste heeft mij tot de overtuiging gebracht, dat de Bijbel afkomstig is van buiten deze planeet.  
Maar wat is dan het geheim van Gods Woord, dat het de lezer zo graag onder het gezag van Iemand 
Anders wil brengen? Het verhaal gaat dat een zendeling een Afrikaan een Bijbel gaf. Na enkele weken 
sprak hij die Afrikaan en vroeg: ‘Wat vind je van het boek?’ Zegt die Afrikaan: ‘Er zit een Man in het 
Boek.’ 
 

De Bijbel en Jezus 
Jezus spreekt Schriftgeleerden aan. ‘U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te 
hebben, en die zijn het die van Mij getuigen. En toch wilt u niet tot Mij komen opdat u leven hebt,’ 
(Johannes 5:39-40). De Schriften gáán dus over Jezus. Je alleen tot het Boek wenden, zonder contact te 
zoeken met deze Man ín het Boek, zonder op Zijn stem in gebed te reageren, is kennelijk vruchteloos.  
Maar is Gods Woord, in de vorm van een boek, dan geen zwaktebod van God? Niet bepaald. In het Oude 
Testament hoor ik God soms spreken met donderende stem. Of dat hielp? 
Kennelijk niet genoeg. God ging later namelijk over tot een andere, een verrassende manier van 
spreken. 
‘En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond…,’ (Johannes 1:14). God drukt daarmee 
uit: 'Alles wat Ik jullie wil zeggen kun je vinden in Hem, mijn Zoon die Mens werd. Hij is de uitdrukking 
van mijn wil tot echt menselijk leven. Hij is mijn beeld van een Mens, mijn vlees en bloed geworden 
Liefde in Eigen Persoon. Leef als Hij.'  
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Ontwapenende liefde 
Met de komst van het vleesgeworden Woord blijkt de ware aard van Gods gezag: geen uitwendige 
macht met wapengekletter, maar slechts gééstelijk gezag. Nodigend, overredend, dat wel, maar zonder 
geweld. De kerk heeft dat in de loop der eeuwen vaak vreselijk misverstaan, door tegen de wereldlijke 
machthebbers aan te leunen, of hun plaats in te nemen.  
God komt volstrekt ongewapend Zijn eigen God-vijandige wereld binnen. God komt met blote handen, 
je mag zelfs wel zeggen met blote kinderhandjes, Zijn rechtmatige plaats in deze wereld opvragen. De 
almachtige God komt dit duistere machtsgebied binnen met als enig 'wapen' Zijn 'ontwapenende' 
Liefde.  
 

De aard van het gezag  
O ja, zegt u, maar hoeveel geweld zie ik God in de Bijbel niet bedrijven tegenover mensen, zelfs 
tegenover Zijn eigen volk Israël? Geweld gebruikt God echter uiteindelijk (in de komst van Zijn Zoon) 
slechts tegen de zonde, niet tegen zondaren. God komt Zijn wereld niet vernietigen, maar reinigen van 
kwaad. 
Schorpioenen, sprinkhanen, gifslangen, ziekten, ze liggen niet in de hemel op distributie te wachten, 
maar overvallen de mens vanuit het machtsgebied van de duisternis overal, waar die mens Gods 
bescherming verlaat.  
Onze visie op 'macht' is volkomen door de aardse macht bedorven. Gods 'macht' is niet als de macht van 
een tiran die zich boven de 'onderdanen' verheft en hen dwingt tot verering en afdracht van 
belastingen. Gods 'macht' is die van de omgekeerde piramide. God is in Jezus niet boven, maar ónder 
ons gekomen, niet om ons te overheersen, maar om ons te dragen en te dienen, niet om ons leeg te 
zuigen, maar om ons te verrijken met Zijn geestelijke gaven, met Zichzelf. 
Daarom spreken we liever niet over de mácht van Gods Woord, maar over het gezág van dat Woord. 
Aardse macht gríjp je, als je de kans krijgt. Gezag wordt je verléénd, gezag win je. In Mattheüs 7:29 
staat: ‘want Hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden.’ Jezus riep de 
engelen ook niet te hulp toen Hij gevangengenomen werd, (Mattheüs 26:53).  
 

Werking van het gezag  
Gods Woord is geen aanklacht van een officier van justitie, geen wetboek van strafrecht. Gods Woord is 
een Liefdesbrief. God wil uw vertrouwen (terug)winnen. Wie zich aan Gods scheppingsrecht vol nieuw 
vertrouwen overgeeft, ‘Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het 
Koninkrijk  van de Zoon van Zijn liefde,’ (Kolossenzen 1:13). Die wordt niet geknecht, die wordt eindelijk 
vrij. En als je nog altijd besmet bent met dat eeuwige wantrouwen jegens God dat Gods tegenstander 
heeft gezaaid, onderzoek dan eens aan welke machten der duisternis je wantrouwen je heeft 
overgeleverd. Machten die je zogenaamde vrijheid beloven, maar je volkomen in hun greep hebben 
gekregen. Overigens, met jouw eigen toestemming.  
God wil je zo graag overtuigen van de bevrijdende en vernieuwende kracht van Zijn 'Woord' Jezus, door 
je uit te nodigen mee te gaan naar de executieplaats aller tijden: Golgotha. En daar een tijdlang alleen 
maar te kijken. En dat beeld van de lijdende Christus op je netvlies te laten inbranden. Daar hangt Hij, 
die op dat uiterste moment van onze keiharde executie allerschoonst uitdrukt wie God voor jou wil zijn. 
God, neergedaald tot in onze dood, tot in ons graf, waar Hij de macht van de zonde en van de satan 
heeft gebroken. Om uit dat graf op te staan en je mee te nemen in een ongelooflijke vlucht van nieuw 
leven midden in een wereld die God steeds meer haat. Vind jij het werkelijk moeilijk om te kiezen? God 
brengt in Jezus écht leven, eeuwigheidsleven, terug op aarde. Voor jou, wanneer je zijn gezag erkent en 
Hem aanbidt. Maar God dwingt je niet. Hij nodigt je. Met dat vreemde gezag van Jezus' ogen.  
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Bijbelleessuggesties: 
Jesaja 53 
Mattheüs 27:33-56 
Kolossenzen 3:1-17 
Openbaring 21:1-8 

 
Om over na te denken / gespreksvragen: 
1. Ken je angst voor God?  

Heb je enig idee waar die angst vandaan komt? 
 

2. Hoe lees jij de Bijbel?  
Als een leesboek?  
Als een ontmoetingsboek?  
Als een aan jou gerichte liefdesbrief van God, jouw Vader? 
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Hoofdstuk 10 

Heer of geen Heer 
Drs. Harald Overeem 
 
Door Jezus als Heer te belijden erken je Zijn gezag over je leven 
De oudste geloofsbelijdenis is misschien wel de mooiste: Jezus is Heer. Kernachtig is daarmee onder 
woorden gebracht wie en wat Jezus voor de eerste christenen betekende. Het woord Heer, kurios, is 
niet zomaar aan Jezus toegekend. Zonder overdrijving kan gezegd worden dat het woord Heer indertijd 
alle machts- en gezagsaanspraken van keizers en goden ondermijnde en dus in het ootje nam. Wanneer 
ik aan tafel vertel dat ik de baas ben, komen mijn kinderen in het verweer: 'Nietes, de Here God is de 
baas!'. En zo is het. En zo klonk het in die eerste eeuw. 
 
'Jezus is Heer' - het is de eerste en dus oudste christelijke geloofsbelijdenis. Eenvoudiger kon het geloof 
in de eerste eeuw niet onder woorden gebracht worden. Maar tegelijkertijd werd er met deze drie 
woorden heel veel gezegd. Om te beginnen: het woord kurios (heer) is de Griekse vertaling van de 
Hebreeuwse naam van God, Jahweh. De schrijvers van het Nieuwe Testament gebruiken het woord 
onverbloemd voor de timmerman uit Nazareth. Het is één van de opvallende kenmerken van Paulus' 
brieven dat hij oudtestamentische uitspraken over Jahweh gebruikt voor Jezus. In Romeinen 10:13 
citeert hij de belofte uit Joël 2:32 ‘dat ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, behouden zal 
worden.’ Dat klinkt vertrouwd in de oren, maar hij spreekt hier wel over het geloof in Jezus. De hymne 
die Paulus in Filippenzen 2 opneemt, bereikt een hoogtepunt in vers 11 in de belijdenis 'Jezus is Heer'. 
'Heer' is de naam boven alle naam (vers 9), de naam van de God van Israël. Het is een duidelijke 
verwijzing naar Jesaja 45:23, een vers dat deel uitmaakt van een passage dat met nadruk stelt dat er 
geen God is dan alleen de God van Israël.  
 

Heer en dienaar 
Door Jezus als Heer te belijden, erkenden Zijn volgelingen Zijn gezag over hun leven. Zowel over hun 
persoonlijke leven als over het leven als christelijke gemeenschap. Een heer (kurios) beheert zijn bezit en 
beveelt zijn dienaren (of slaven), van wie verwacht wordt dat zij doen wat hij wenst. Dit beeld komen we 
tegen in veel gelijkenissen en weerspiegelt het dagelijkse leven in Israël. Christenen zijn dienaren van 
hun Heer. Paulus noemt zichzelf nogal eens 'een dienaar van Jezus Christus' en zegt in een van zijn 
brieven: ‘want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heer, en onszelf als uw dienaren om 
Jezus' wil.’ Een christen is iemand die de heerschappij van Jezus erkent. Voordat ik daarover verder ga, 
bespreek ik eerst Jezus' heerschappij over de machten.  
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Heer over de machten 
Met de titel kurios wordt aangeduid dat Jezus Christus Heer is over alle machten. Hij heeft een naam 
boven alle naam ontvangen. Alles wat ook maar riekt naar macht en heerschappij, naar grootsheid en 
pracht is door Hem aan de kaak gesteld (Kolossenzen 2:15). De heersers van deze eeuw krijgen alle 
aandacht. In zekere zin is dat terecht. Of het nu (wereld-)politici betreft of multinationals, zij bepalen de 
economische en sociale verhoudingen in onze samenlevingen. De wereldgeschiedenis is deels te 
beschrijven vanuit de strijd tussen machthebbers en machtelozen. De brutalen hebben de halve wereld, 
luidt een gezegde. Het is de kurios die al deze machten heeft ontwapend. Dat is op zich al een brutale 
belijdenis. Zeggen dat al die machten van geld en seks, van politiek en (militair) geweld, die zulke diepe 
sporen trekken in onze geschiedenis en in levens van mensen, tentoongesteld zijn door de Machteloze. 
Laten we ons dus niet verkijken. Jezus heeft al deze machten met Zich aan het kruis genageld, deze 
meegenomen in de dood en dáár achtergelaten. Zo was er één die met recht Heer genoemd kon 
worden. Het is God Zelf die dat bevestigt wanneer Hij in de opstanding Jezus tot Heer en tot Christus 
heeft gemaakt.  
Deze heerschappij over de machten had voor de eerste christenen een belangrijke consequentie in hun 
kijk op de toenmalige machthebbers. In de eerste eeuw voor Christus werd de titel Kurios toegekend 
aan oosterse goden en Romeinse keizers. De keizer was immers god op aarde en dáárom een kurios. En 
dan is daar ineens, eerst een klein, maar steeds groter wordend groepje christenen dat Jezus de Heer 
noemt. Keizer Domitianus liet zich 'Heer en God' noemen, een benaming die voor christenen volstrekt 
onaanvaardbaar was. Het conflict tussen gehoorzaamheid aan Jezus Christus en trouw aan de keizer is 
hét centrale thema bij de vele christelijke martelaren die voor hun geloof gestorven zijn. Dit geeft aan 
dat het noemen en belijden van Jezus als Heer ten diepste een persoonlijke overtuiging was. 
 

Gehoorzaamheid aan de Heer 
Dat Jezus Heer is, betekent dat iedere gelovige en ook de kerk in haar geheel in een verhouding van 
gehoorzaamheid tegenover Hem staat. In de eeuwen voor onze jaartelling had het woord kurios de 
betekenis van: 'invloed uitoefenen zonder geweld, maar door de kracht van de eigen persoonlijkheid'.  
Over christenen spreekt Paulus vaak als 'in Christus' zijn. Wanneer hij echter spreekt over hun levensstijl 
- zeg maar: de ethiek - spreekt hij vaak over christenen als 'in de Heer' zijn. Mogelijk omdat 'Heer' de 
gedachten oproept over instructies en gehoorzaamheid. Denk aan Paulus' aansporing: '…dien de Heere' 
in Romeinen 12:11 en aan zijn oproep om te toetsen wat de Heer graag wil (Efeze 5:11). 'Wandelen met 
de Heer' is niet zozeer een uitdrukking van ons vrome gemoed. Het heeft betrekking op onze levensstijl. 
Op de keuzen die we maken. Op de manier waarop we omgaan met de mensen om ons heen. 
Bijvoorbeeld met conflicten die ontstaan binnen ons gezin of met collega's. In dat alles klinkt de vraag 
door: heeft Jezus hierin gezag? Mag Hij op alle terreinen van ons leven ook wérkelijk Heer zijn? En laten 
we eerlijk zijn, dat valt ons moeilijker dan ons lief is. Je leven in handen geven van deze Heer is iets wat 
in schrille tegenspraak staat met ons dagelijks leven. Ga maar eens na in hoeveel zaken wij zelf 
beslissingen nemen en verantwoordelijkheid dragen. Eigenzinnigheid zit ons in het bloed. 
 

Heerschappij van de Heer 
Leven in gehoorzaamheid is niet maar iets dat we 'even doen'. Wanneer christenen Jezus hun Heer 
noemen, zit áchter het leven in gehoorzaamheid het erkennen van Jezus' gezag over hun leven. 
Gehoorzaamheid is niet een kwestie van doen, maar van erkennen van gezag. Helder zien we dat terug 
in de volgende woorden: Ook kan niemand zeggen: ‘Jezus is Heere, dan door de Heilige Geest.’  
(1 Korinthe 12:3). Uiteraard kan ieder mens die woorden uitspreken. Echter, het gaat hier niet om het 
mompelen van een aantal letters. Hier is bedoeld dat niemand zomaar de heerschappij van Jezus erkent. 
Wanneer je als mens daartoe komt, dan is het de Geest van God zelf die je zover brengt en je daartoe 
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beweegt. Let wel, Paulus spreekt hier niet over de verlossing in Jezus Christus, maar over zijn 
heerschappij. Jezus wil niet alleen onze Verlosser zijn, maar ook onze Heer. Hij wil het ook voor het 
zeggen hebben in ons leven. Gezag dus. Hij is Heer of geen Heer… 
 
Gezag is een besmet woord. Gezag moet waargemaakt worden en daarin laat onze samenleving een 
groot falen zien. Tegelijk valt het ons zwaar om gezag te aanvaarden. Om je te laten gezeggen. We 
nemen onze eigen verantwoordelijkheid wel, zeggen we dan. Het is opmerkelijk dat de eigen 
verantwoordelijkheid waarmee we de afgelopen decennia geschermd en onszelf gewapend hebben, 
stukbreekt op een werkelijkheid die rauw en gebroken is. Het is een mooi woord zolang het ons goed 
gaat en voor de wind. Het is een 'onmisbaar' woord wanneer we die veerkracht in ons karakter hebben 
om de 'kleine hobbels' van het leven te overwinnen. Maar verantwoordelijkheid tot het einde toe? In 
alles? Voor velen is het een verademing die verantwoordelijkheid los te laten en neer te leggen bij de 
Heer. Het erkennen van Zijn heerschappij vraagt van ons een dosis eerlijkheid en zelfkennis. Zelf rooien 
we het eenvoudigweg niet. Tegelijk, wanneer Jezus het voor het zeggen krijgt in ons leven wordt ons 
leven mooier, voller, dieper dan we ooit gedacht hadden. Door Jezus' Heer-zijn heen, realiseert God Zijn 
bedoeling met ons leven. 
 

Bijbelleessuggesties: 
Filippenzen 2:1-11 
2 Korinthe 4:5 
Handelingen 2:36. 
 

Om over na te denken / gespreksvragen: 
1. Wat roept het woord Heer bij je op? 

 
2. Jezus is Heer betekent onder meer dat we zijn heerschappij erkennen. 
 Ontdek je daarin moeiten bij  jezelf? Zo ja, welke en hoe ga je daarmee om? 
 
3. Op welke manier is de erkenning van Jezus als Heer een bevrijding voor jou? 

 
4. Kun je een voorbeeld noemen van wat het voor jou praktisch betekent dat Jezus Heer is? 
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Hoofdstuk 11 

Jezus’ handen geven de zegen van Zijn Vader door 
Marleen Ramaker 
 

De discipelen zijn moe  
Zoveel mensen… en dan al die kinderen die naar Jezus komen. Daar moeten ze wat aan doen. Ze gaan 
naar de moeders en hun kinderen toe om 'iets te regelen'. Ze willen oprecht Jezus beschermen en daar 
hoort dit volgens hen ook bij.  
Jezus ziet het gebeuren en treedt direct op. Hij gebruikt de situatie om iets heel belangrijks door te 
geven: willen we bij Hem en Zijn Koninkrijk horen dan moeten we worden als een kind. 
 
Markus schrijft er het volgende over: ‘En ze brachten kinderen bij Hem, opdat Hij hen zou aanraken, 
maar de discipelen bestraften degenen die hen bij Hem brachten. Maar toen Jezus dat zag, nam Hij het 
hun zeer kwalijk en zei tegen hen: Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke 
mensen is het Koninkrijk van God. Voorwaar, Ik zeg u: wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een 
kind, zal het beslist niet binnengaan. En Hij omarmde hen en terwijl Hij de handen op hen legde, zegende 
Hij hen,’ (Markus 10:13-16). Jezus stelt de kinderen ten voorbeeld en om het héél duidelijk te maken: Hij 
omarmt ze en zegent hen. Dit gebaar zal geen moeder en kind meer vergeten. Het is overduidelijk: ze 
mogen er zijn, ze zijn bij Jezus welkom. Hij heeft ze gezegend en wil ze blijven zegenen.  
 

Zegenen 
Jezus' handen geven de zegen van Zijn Vader door omdat Hij één is met Hem en weet wat Gods 
verlangen voor mensen is. Hij wil het goede voor iedereen. Ook voor kinderen. Hij wil dat ze met hun 
leven tot hun bestemming zullen komen. Dat ze ontdekken dat ze ook kinderen van God mogen zijn. De 
omarming van de kinderen maakt deze aanvaardende liefde duidelijk. Ze zijn kostbaar en waardevol 
voor Hem. 
Worden als een kind betekent dat ook wij innerlijk als een kind willen zijn: afhankelijk, ontvankelijk, 
kwetsbaar en vertrouwend. Dat Hij Zijn hand als het ware op ons hoofd kan leggen en we ons door Hem 
laten omarmen. Dat we ons bij Hem veilig voelen en ons aan Zijn liefde, leiding en nabijheid 
toevertrouwen. 
 

Liefde en gezag 
Dat Jezus' zegenende handen ook gezag vertegenwoordigen blijkt uit andere gebeurtenissen. Situaties 
waarbij God duidelijk maakt dat Jezus Hem vertegenwoordigt. 
In Mattheüs 8 lezen wij over een beangstigende situatie van de discipelen. ‘En zie, er ontstond een grote 
onstuimigheid in de zee, zodat het schip door de golven bedekt werd; maar Hij sliep.’ Jezus sliep. De 
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discipelen konden dat door hun angst niet langer aanzien en maakten Hem wakker: ‘Heere, red ons, wij 
vergaan!’ Jezus stond op en bestrafte de wind en de zee. Zijn stem en uitgespreide handen hadden 
gezag, want wij lezen dat het volkomen stil werd. De discipelen verwonderden zich. Opnieuw ontdekten 
zij meer over Zijn grootheid.  
Zijn zegenende handen hebben óók gezag. Hij staat boven allerlei omstandigheden die ons onrustig 
maken en angst inboezemen. Hij roept daarbij op tot vertrouwen. ‘Waarom bent u angstig…?’ Omdat 
Hem niets uit de hand loopt.  
In Mattheüs 14 lezen wij wéér over een storm. Jezus is dan niet op het schip, maar wandelt op het 
water. De discipelen zijn opnieuw bang. Dan zegt Jezus: ‘Heb goede moed, Ik ben het.’ Petrus is zó blij 
dat hij vol enthousiasme en overgave bereid is op Jezus' woord naar Hem toe te komen. Wanneer hij 
echter de wind hoort en de golven ziet, wordt hij door angst overvallen. Hij merkt dat hij door het water 
zakt. Hij schreeuwt het uit: ‘Heere red mij!’ We lezen dat Jezus terstond Zijn hand toesteekt en hem 
vastgrijpt. Hieruit blijkt dat Jezus in twijfel en zwakte nabij is. 
 

Vermenigvuldiging 
Jezus is bewogen met mensen. Steeds weer lezen wij hierover. Maar omdat Zijn volgelingen 
doordrongen zijn van hun eigen beperkingen wil Hij ze oefenen in geloofsvertrouwen en moed. In 
Mattheüs 14 lezen we dat Hij Zijn discipelen bepaalt bij een mysterie: Gods vermogen om via het 
beperkte veel te doen. God kan elke gave van liefde, toewijding en zorg - hoe beperkt ook - 
vermenigvuldigen en vrucht laten dragen. Bij de discipelen is dat op het moment van de wonderbare 
spijziging: vijf broden en twee vissen. ‘Breng ze hier bij Mij,’ zegt Jezus. Wanneer Hij deze kleine gave 
zegent, gebeurt het wonder (verzen 19-21). In Jezus' handen vindt vermenigvuldiging plaats. Er is 
voldoende voor iedereen, er blijft zelfs over. 
 
Het is een moeilijk te leren feit, dat Jezus ernaar verlangt dat we niet alleen allerlei goede 
mogelijkheden in Zijn handen leggen, maar dat we ook het moeilijke aan Hem toevertrouwen, zoals 
verdriet, vragen en onrecht. Gevoelens van hopeloosheid en falen kunnen in Zijn handen bijvoorbeeld 
omgevormd worden in nieuw (aarzelend) vertrouwen. Steeds weer geeft God ons tijd én mogelijkheden 
om dit vertrouwen meer en meer te 'beoefenen'. Om heel bewust pijn en moeite bij Hem te brengen en 
Hem te vertrouwen voor de uitwerking daarvan. Een vrucht die God kan geven kan een méér bewogen 
hart zijn voor mensen met verdriet. Voor ouders die lijden, voor jongeren die vastgelopen zijn en geen 
uitweg meer zien. Voor de nood binnen de christelijke gemeenschap waarbij mensen vaak zo eenzaam 
kunnen zijn. Maar ook bewogenheid voor de nood in de wereld, waar mensen aan elkaar voorbij gaan 
en er veel onrecht plaats vindt. Wanneer we de verkilling in onderlinge verhoudingen opmerken, en de 
beklemming hiervan, doet dat een beroep op ons. En waar verdriet ons dreigt te verlammen kan 
bewogenheid ons weer in beweging zetten. Jezus' handen zijn het geheim. Het beperkte, zwakke, 
moeilijke en gebrokene kan door Hem omgevormd en gebruikt worden. De voorwaarde is echter dat we 
naar Hem toegaan en onze moeite heel bewust in Zijn handen leggen. In handen die willen zegenen, 
oprichten en vermenigvuldigen. 
 

Vrede 
De schets van Jezus' handen met de verse littekens van de spijkers waarmee Hij aan het kruis werd 
genageld, is ontroerend (Johannes 20). In het tonen van Zijn handen zegt Hij als het ware: vergeet niet 
dat Ik voor jou gestorven en opgestaan ben. Vergeet niet dat Ik weet wat lijden is. Ik onderging helse 
pijnen om te kunnen redden en behouden. Ik heb als de Opgestane de weg vrijgemaakt naar Mijn en 
jullie Vader. 
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Thomas kan het maar niet geloven... hij mag dan Jezus' handen aanraken en de littekens in Zijn zij en 
handen voelen. Jezus geeft daarbij Zijn vrede. Vrede die het lijden en onze waaroms overstijgt.  
‘Vrede zij u!’ (vers 19).  
Later zegt Hij het weer: ‘Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u’ (vers 21).  
Ook in vers 26 lezen wij het: ‘Vrede zij u.’ Jezus geeft ons Zijn vrede, zodat wij in Zijn Naam anderen 
tegemoet kunnen komen in hun angst en moeite. Zijn boodschap mag verkondigd worden in een 
houding van betrokkenheid. 
 

Koning en Knecht 
Hoewel Jezus Koning is, koos Hij ervoor om te dienen. En Hij kon dienen omdat Hij wist wat Zijn waarde 
was. In Johannes 13 lezen wij dat Hij opstond  ‘Die wist  dat de Vader Hem alle dingen in handen 
gegeven had  en dat Hij van God uitgegaan was en tot God heenging.’ Hij stond op, ‘…legde Zijn kleren 
af, nam een linnen doek en deed die om Zijn middel. Daarna goot Hij water in de waskom en begon de 
voeten van de discipelen te wassen.’ Jezus, de Zoon van God, koos voor dienen... Hij ervoer het niet als 
een Zich 'verlagen', want Hij wist wie Hij was (vers 3). Juist vanuit die positie wilde Hij dienen. Hij geeft 
ons als burgers van Gods Koninkrijk de opdracht om ook te dienen. Wij kunnen alleen maar dienen 
wanneer wij onszelf door onze Heer laten 'bedienen' en rein maken. In het nederig ontvangen van Zijn 
vergeving, liefde en wijsheid leren wij in Zijn gezindheid te dienen en door te geven wat wij ontvangen 
hebben. Een belangrijke vraag is dan ook: willen wij onze voeten laten wassen, omdat we in onze 
dagelijkse wandel telkens weer vuile voeten krijgen? En zijn we bereid anderen de voeten te wassen 
door ze te willen dienen, bemoedigen, opbouwen en zegenen?  
 

Gebed om bescherming 
In Johannes 17 is een gebed opgeschreven dat Jezus uitsprak kort voor Zijn gevangenneming. Een 
hartstochtelijk gebed om bewaring van de mensen die zich aan Hem hadden toevertrouwd. Daarbij bidt 
Hij voor de mensen die op dat moment in Hem geloofden, maar ook voor de mensen die nog in Hem 
zouden gaan geloven. Hij bad dat zij vervuld zouden zijn en blijven van Gods liefde. Dat ze toegewijd 
zouden blijven aan de waarheid van Gods Woord en aan onderlinge eenheid. Eenheid als teken van de 
gemeenschappelijke liefde voor Hem. ‘…opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, 
dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.’  
Jezus bidt voor ons, door de eeuwen heen. Ook nu. Zijn biddende handen zijn erop gericht dat wij vol 
zullen zijn van Zijn liefde en bereid zijn deze te delen. Hij gaf Zijn Geest om in eeuwigheid bij ons te zijn. 
Om te kunnen volharden. Om te kunnen leven als gezegende en zegenende mensen. Om te kunnen 
vruchtdragen. In Johannes 15 zegt Jezus: ‘Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik 
heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven…’ 
 
Jezus' handen wijzen van Hem af. Hij is gericht op de Vader en op Zijn opdracht. Wanneer Hij ons zendt, 
betekent het dat ook onze handen van onszelf moeten afwijzen. Wij mogen onszelf als gezonden 
mensen zien. Daarbij mogen we terugvallen op Jezus' handen. Handen die dragen, vasthouden en 
richting geven. Handen die zegenen, gezag hebben en zenden. Handen die ons helpen om onze plaats in 
te blijven nemen in deze periode van de geschiedenis.  
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Bijbelleessuggesties: 
Johannes 14:15-18 
Johannes 15:16 en 20:21 
 

Om over na te denken / gespreksvragen: 
1. Welke aspecten van Jezus' handen hebben mij vooral aangesproken en waarom? 

 
2. Hoe concreet beleef ik het aspect van Jezus' zendende handen in de praktijk van mijn dagelijks 

leven?  
 Wat kunnen we hierin van elkaar leren?  
 Hoe kunnen we elkaar aansporen om hierin vrijmoedig en fijngevoelig te zijn? 
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Hoofdstuk 12 

Golgotha de grote vuilverbrandingsplaats van God de Vader 
Ds. Dick van Keulen 
 
Om met de deur in huis te vallen, of, geestelijk gesproken, om maar direct met Jezus in mijn verhaal te 
landen: God de Vader heeft een Meesterlijke zet gedaan in Zijn strijd tegen de grote vijand, de duivel. 
De tegenzet van onze Vader is de zending van Zijn Zoon naar de aarde als Profeet, Priester en Koning. 
Als Profeet weerspreekt Jezus de leugens van de satan. Hij is wat Hij zegt: de Waarheid in eigen Persoon. 
Als Koning herovert Hij het door de satan bezette aardse gebied, zij het dat Hij een Koning is zonder 
zware bewapening. Als (Hoge)priester, dat is priester boven alle priesters, verslaat Hij de satan op diens 
eigen wapens: pijn, kwaad, duisternis, leugen en dood. 
 
Nee, Jezus slaat de satan niet dood, nee, Hij sterft Zélf. Wij doden Hem op aandringen van de satan. En 
juist zo sterft Jezus het machtsrijk van de satan binnen en stoot hem dáár van diens troon. ‘Jezus heeft 
aan menselijk bloed en vlees deel gekregen, ‘om door de dood hem die de macht over de dood had – 
dat is de duivel – teniet te doen, en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun 
leven  aan slavernij onderworpen waren.’ (Hebreeën 2:14-15). Jezus heeft de grote slag gewonnen door 
hem te verliezen. Dat was Zijn enige mogelijkheid om ons, tot slavernij gebrachte zondaren, te bereiken. 
Jezus offerde daartoe Zijn kostbare leven. Ziedaar, ten voeten uit onze Hogepriester.  
 
Jezus werd dus door Zijn sterven geen prooi van de satan. Nee, satan haalde door zijn moord op Jezus 
en zo ons aller moord op Jezus, een levensbom binnen zijn wallen. Hoe kon hij weten dat Jezus' Vader 
op de derde dag langs zou komen om Zijn Zoon vanuit de dood terug te brengen in het leven? En dat 
nog wel aan ónze kant van de scheidingslijn tussen mens en God? En hoe kon hij weten dat Jezus in Zijn 
dood en opstanding talloos vele mensen in Zijn kielzog zou meevoeren? Namelijk hen die Zijn dood als 
hun schuld en als hun eigen dood wilden erkennen? ‘Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons 
door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen,  
met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – en heeft ons met Hem opgewekt en 
met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus,’ (Efeze 2:4-6).  
Dat volbracht Jezus als jouw en mijn Hogepriester. Met de uitvoering van de onmenselijk zware 
opdracht van Zijn Vader waarmee Hij volkomen had ingestemd, veranderde Jezus het aanzien van de 
mensheid en van de menselijke samenleving drastisch. Ook al tracht de satan op aarde nog steeds 
stiekem of gillend terrein terug te veroveren. Jezus heeft het kwaad, oorzaak van zoveel leed in en 
tussen mensen, leed dat zij in de meeste gevallen elkaar en zo ook zichzelf aandoen, aan de tand 
gevoeld, en meer dan dat. Hij heeft het kwaad en alle gevolgen ervan ontmaskerd, namens ons allen in 
Zichzelf opgenomen en het in Zijn sterven vernietigd.  
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Dit alles volbracht Jezus zonder onze inmenging of medewerking van onze kant. Hij bracht het offer van 
Zijn leven vóór ons allen, en verzoende ons op deze wijze met de Vader (1 Johannes 2:1-2). 
 

Bevrijding 
Maar nu komt het dichtbij. God de Vader zegt tegen jou en mij: ‘Heb je gezien hoe mijn Zoon als mens 
jullie onmacht tot samenleven, jullie vechtpartijen, jullie elkaar bezorgde pijn en verdriet en 
eenzaamheid, jullie ruzies, vuilspuiterij, egoïsme en barbarij, jullie samenspannen met de duivelse 
machten, kortom jullie zonde waaraan jullie allen deel hebben, daar aan dat kruis in Zich heeft 
opgenomen? In Zijn dood heb Ik de verwoestende werking ervan weggenomen, en zo jullie ervan 
bevrijd. Op grond van dat grote offer van liefde dat mijn Zoon voor jullie bracht vermaan Ik jullie nu: leef 
als Jezus. Om deze opdracht te kunnen vervullen geef Ik Hem aan jullie. Op grond van Zijn priesterschap 
benoem Ik jullie tot mijn priesters. Beantwoord alle vuiligheid die jullie wordt aangedaan op dezelfde 
wijze als Jezus deed: als priester, dat is in voortdurend gebed.’ 
Ja, wij hebben het gezien, als toeschouwers weliswaar, maar met betraande ogen, hoe Jezus Vaders 
eindeloze, onuitputtelijke, onvoorwaardelijke liefde aan het kruis heeft getoond, op ons netvlies heeft 
ingebrand. Wij hebben gezien hoe Hij Zich als onze Hogepriester met ons aller kwaad heeft 
vereenzelvigd, het als Zijn eigen kwaad in Zich heeft opgenomen en dat kwaad zo biddend ‘…onze 
zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de 
gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen. Want u was als dwalende schapen; maar 
u bent nu bekeerd tot de Herder en Opziener van uw zielen,’ (1 Petrus 2:24-25).  
Wij willen en kunnen, vanuit de kracht van Jezus' Geest, de wereld veranderen. Wij zijn geroepen en 
worden ertoe bekwaam gemaakt om evenals Jezus, onze grote Voorganger, het kwaad en het vuil van 
de wereld om ons heen in ons op te nemen alsof het ons eigen kwaad is, en het, tezamen met onze 
eigen zonden, plaatsbekledend bij Vader te brengen, het voor Zijn troon neer te leggen en er verzoening 
over af te smeken. 
 

Vuilverbranding 
Als Gods priesters zijn wij geroepen en gemachtigd om de maatschappij om ons heen te reinigen door 
het dagelijks vuil in plaatsvervangende voorbede af te voeren naar Golgotha, de grote 
vuilverbrandingsplaats van God de Vader. 
En dit priesterschap gaat niet slechts over wat er om ons heen allemaal gebeurt, dichtbij en ver weg. 
Gaat niet alleen over de verschrikkelijke dingen die op straat mensen hun medemensen aandoen. Gaat 
niet alleen over de rampen die op de aarde machthebbers over hun onderdanen, volkeren over hun 
medeschepselen uitstorten. Gaat niet alleen over alle nalatigheid waaraan miljoenen in de wereld kapot 
gaan. Zeker, óók over dat alles. Maar dit priesterschap doet zich het meest gelden en heeft de meeste 
kracht waar het zaken betreft waarin wij als medemens persoonlijk betrokken zijn geraakt. Zaken 
waaraan wij als zwakke en kwetsbare mensen medeplichtig zijn, of zaken waarin wij slachtoffer zijn 
geworden van brute vernielzucht of schennis. Relaties waarbinnen wij veel pijn hebben geleden, zoals 
vroegere gezinssituaties waarbinnen wij veel onrecht en gemis aan warmte, geborgenheid en identiteit 
hebben opgelopen. Verstoorde persoonlijke relaties waarin wijzelf een belangrijke rol vervullen, als 
slachtoffer of als schuldige of als beide. 
 

Doodzieke wereld 
Lieve mensen, deze wereld is doodziek aan onleefbare verhoudingen. En Jezus is er in afgedaald. En Hij 
werd er doodziek van, ja meer dan doodziek, Hij ging eraan dood. En zo bracht Hij verzoening teweeg 
tussen Vader en de mensheid. ‘Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping:  het oude 
is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft 
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door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk Die in 
Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft 
het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door 
ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen. Want Hem Die geen zonde gekend 
heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem,’  
(2 Korinthe 5:17-21). 
Laat je met God verzoenen. Die liefdevolle kracht van Jezus' offer, waarin de zónde van de wereld, en 
niet de wereld zélf, vernietigd werd, die kracht is voor jou en mij beschikbaar. Het enige wat God de 
Vader van ons vraagt is: die kracht in ons toelaten en in onze amechtige ziel die grote wonderen van 
verzoening en vergeving en vernieuwing hun werk te laten doen, die alleen Jezus kan doen.  
God roept ons ertoe en bekwaamt ons ertoe, om door ons priesterschap, waarin wij Jezus' liefde door 
ons heen naar anderen laten stromen, de wereld voor Zijn hernieuwde heerschappij te heroveren, die 
wereld te genezen en naar Zijn hart terug te voeren. Irreëel? 
Praat er met Jezus over. Je kunt nog solliciteren. Salaris? Geen. Kosten? Vele. Het deelnemen aan het 
lijden van Christus, dat is de prijs. Maar het kind en erfgenaam van God zijn en het delen in Jezus' 
verheerlijking is de beloning achteraf (Romeinen 8:15-17). Gun de wereld wat God jou gunt. En, lik je 
wonden? Nee, breng je wonden in de verwonde handen van Jezus, je Heiland en Meester. En beleef zo 
wat Zijn priesterschap voor de mensheid betekent. Immers, in die bloedende handen van Jezus heeft 
Vader het lot van Zijn gehele schepping gelegd.  
 

Bijbelleessuggesties: 
2 Korinthe 5:17-21 
 

Om over na te denken / gespreksvragen: 
1. Ken jij het verschil tussen verdriet en pijn over opgelopen verwondingen en woede daarover?  

 
2. Denk je dat het wellicht meer zin heeft om Jezus je onmacht te belijden om verstoorde relaties te 

helen dan er zelf met volle kracht tegenaan te gaan? 
  



 
Wie is Jezus 

Hoofdstuk 13: pagina 1 
 

 
 

Hoofdstuk 13 

Frisse lucht 
Mr. drs. Timon Ramaker 
 
Verwondering is het begin van een nieuw perspectief op het leven  
Er is een nieuw verlangen naar de ervaring van verwondering in onze cultuur. De vorige eeuw is een 
eeuw geweest waarin veel verwondering doodgeslagen is. Maar mensen willen verwonderd raken. 
Misschien is dit wel een signaal van Gods werkelijkheid. Het is toch opvallend dat een niet-christen na 
de geboorte van zijn dochter mij verwonderd zei: ‘Raar, ik geloof niet in God, maar ik voel me zo 
dankbaar.’  
In de Bijbel kom je verwondering tegen over de schepping, over liefde en trouw, maar verwondering is 
in de Bijbel méér dan een fijn gevoel. Bijbelse verwondering is daar waar God aan het werk is. En dan 
kan het er heel anders aan toe gaan dan je verwacht had. Verwondering is in de Bijbel ook niet de enige 
mogelijke reactie. Cynisme is een tweede. En die reactie komt ons westerse mensen misschien bekender 
voor…  
 
Onze cultuur is door sociologen wel eens ‘de cultuur van de argwaan’ genoemd. Daarmee wordt een 
verandering aangeduid die heel fundamenteel is. Tot ergens in de twintigste eeuw was onze westerse 
cultuur vooral optimistisch ingesteld. Onder andere door de snelle ontwikkeling van wetenschap en 
techniek hadden veel mensen het idee dat de toekomst alleen maar beter kon worden. En dat zouden 
de mensen dan ook in eigen hand hebben. In toenemende mate konden we immers onze omgeving 
beheersen. Daarbij werd ervan uitgegaan dat mensen het beste met elkaar voorhadden en ook in staat 
waren om in te zien wat het beste was in een bepaalde situatie. Mensen hadden een rationalistisch en 
heel positief mensbeeld.  
Dat is intussen wel anders geworden. Veel mensen in onze cultuur geloven niet meer in de vooruitgang. 
Het goede, ware en schone is, áls het al zou bestaan, onhaalbaar. Een utopie. Daar weten we te veel 
voor en daar hebben we te veel voor meegemaakt. Soms wordt er gewezen op de zogenaamde 
‘meesters van de argwaan’, een aantal heren uit de 19e eeuw, die de weg hebben bereid voor dit 
pessimisme. En inderdaad is de invloed van denkers zoals Feuerbach (God is slechts een projectie van 
menselijke gevoelens), Freud (de mens wordt gemotiveerd slechts door zijn seksuele driften), Darwin 
(de mens is slechts een dier) en Marx (De mens is slechts een product van zijn materiële 
omstandigheden) op onze tijd nog steeds heel groot. Ook de grote traumatische ervaringen van de 
twintigste eeuw (twee wereldoorlogen, massale hongersnoden, milieucrisis) drukken nog steeds een 
stempel op het levensgevoel. En misschien kunnen daar recente ervaringen in de Nederlandse 
samenleving aan toegevoegd worden (moord op Fortuyn en de opkomst en vervolgens de crisis van de 
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nieuwe politiek). Van de zogenaamde Generatie X is wel gezegd dat ze een cynische generatie is. Het 
gevaar van dit soort typeringen is natuurlijk wel dat ze nogal massief zijn.  
Mensen willen namelijk wel degelijk ánders. Maar durf je nog te geloven dat het anders kan? Of zit de 
teleurstelling daarvoor te diep? Je hoeft maar net een keer te veel teleurgesteld te zijn om cynisch te 
worden en helemaal niet meer te geloven dat het anders kan. ‘De politiek gaat alleen maar om 
eigenbelang. En het bedrijfsleven zit vol met even grote boeven. Alleen hun eigen portemonnee telt.’ 
Cynici zijn de ‘slechts’- of ‘alleen maar’-zeggers. Er is voor de cynicus alleen maar dat wat hij of zij ziet. 
‘Uiteindelijk bestaat de werkelijkheid alleen maar uit materie. De wetenschap beschrijft wat ze 
waarneemt en gebruikt causale wetten van oorzaak en gevolg. Alles wat buiten die beschrijving valt, is 
onzin. De wereld is niets dan een spel van macht en illusie. Van geld en goed. Van bits en bytes. Van 
niets anders dan.’ En intussen is de wereld zonder geheim. Voor God is geen plaats. 
De cynicus leeft zo in een gesloten wereld onder een gesloten hemel. De cynicus leeft trouwens niet 
alleen buiten de kerk, maar ook in de kerk. ‘Het gaat jongeren alleen maar om gevoel.’ Of: ‘De ouderen 
willen alleen maar alles behouden zoals het vroeger was.’ ‘De wereld wordt alleen maar donkerder.’ Of: 
‘De kerk laat haar maatschappelijke taak helemaal liggen.’ 
 

Verwondering 
Het evangelie is de boodschap dat we niet in een gesloten wereld en onder een gesloten hemel leven, 
maar dat God Zich ons leven aantrekt en heeft aangetrokken. Hij is de geschiedenis binnengegaan en 
verhoort onze gebeden. Het valt op dat in de Bijbel het woord verwonderen pas goed begint te klinken 
waar de geboorte van de Messias wordt aangekondigd. De mensen die naar de tempel gekomen waren, 
verwonderen zich omdat Zacharias zo lang in de tempel blijft (Lukas 1:21). Wat is er aan de hand? En er 
is heel wat aan de hand, want na eeuwen van zwijgen, laat God Zich kennen. De levende God gaat 
handelen. En dan gebeuren er wonderen.  
Zacharias en zijn vrouw krijgen een zoon die de komst van de Messias zal verkondigen.  
En in Lukas 2:33 zijn het Jezus’ ouders die verwonderd staan als zij de woorden van Simeon gehoord 
hebben nadat hij Jezus gezien heeft.  
Later gaan de mensen zich over Jezus verwonderen: Jezus die de golven en wind stilt (Mattheüs 8:27) en 
die geneest (Mattheüs 15:31, Markus 5:20).  
De Farizeeërs verwonderen zich over Jezus’ raadselachtige antwoorden (Mattheüs 22:22, Markus 12:17, 
Lukas 20:26) en over Jezus die anders is en anders handelt dan men gewend is (Lukas 11:38).  
De stadhouder verwondert zich over de zwijgende Jezus (Mattheüs 27:14, Markus 15:5) en de discipelen 
verwonderen zich als ze de opgestane Heer ontmoeten en van blijdschap het niet kunnen geloven 
(Lukas 24:41).  
In Handelingen 2:7 zijn het nog een keer de omstanders die de christenen in tongen horen spreken die 
zich verwonderen en in Handelingen 4:13 horen zij verwonderd de ongeletterde Petrus en Johannes 
spreken… Het onverwachte gebeurt. En dat roept verwondering op. Als de levende God handelt, 
gebeuren er onverwachte dingen! 
 

Open ramen 
Dat leidt mij naar de vraag of het ook niet andersom zou kunnen gaan. Het onverwachte leidt tot 
verwondering, maar zou, als wij ons weer leren verwonderen, er niet ook weer ruimte voor het 
onverwachte komen? Zou in verwondering niet een geneesmiddel tegen de ziekte van cynisme liggen 
die onze ‘alleen maar’ en ‘slechts’ redeneringen kan doen verstommen? Zouden we dan niet weer gaan 
zien dat de wereld uit meer bestaat dan materie en machtspelletjes? Als we de ramen van ons 
wereldbeeld openzetten, kan de frisse wind van de verwondering binnenstromen. 
Maar verwondering is vaak nog ver te zoeken. Het Westen is nuchter, rationeel, zakelijk. Voor 
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verwondering is geen plaats. Het tempo is daarvoor ook te hoog en de ruimte te snel gevuld. 
Verwondering wordt te naïef bevonden. Het lijkt zo gemakkelijk – leven in verwondering. Het klinkt zo 
mooi. Zo kinderlijk eenvoudig, maar in onze cultuur geloven we er als we eerlijk zijn niet meer zo in. 
Maar toch, in de bioscoop bij die mooie film, of tijdens de kerstnacht, misschien was dat een beginnetje. 
En misschien leren we daarna ook ons in het dagelijkse leven te verwonderen. Want dat dagelijkse leven 
is helemaal niet zo oppervlakkig als we wel eens denken. Bijbelse verwondering is niet zweverig of 
sentimenteel. Verwondering sluit niet dromerig de ogen, maar ziet scherp de diepte en waarheid van 
het leven. In de Bijbel is er niet alleen sprake van verwondering als er iets moois is. Jezus verwondert 
zich niet alleen over het geloof van de hoofdman in Kapernaüm (Mattheüs 8:10, Lukas 7:9), maar ook 
over het ongeloof dat Hij ontmoet (Markus 6:6).  
Als de Bijbel het over verwondering heeft, gaat het om meer dan de romantische verwondering, maar 
over de diepte van het leven. Leren verwonderen betekent het leven in hoogten en diepten leren zien 
vanuit Gods perspectief. En dan kunnen dingen anders gebeuren dan we verwacht hadden. Sta je daar 
open voor of niet? Kijk je verwachtingsvol naar buiten of staar je naar binnen? 
 
In Lukas 11:14 zien we twee reacties van mensen nadat Jezus een demon heeft uitgedreven: 
verwondering en cynisme. Sommige mensen verwonderden zich en waren stil. Anderen echter zeiden: 
‘Jezus heeft die demon door Beëlzebul, de overste van de demonen uitgedreven.’ Dat is cynisch! Zij 
verklaarden wat ze zagen met wat er al was en zetten God buitenspel. Weer anderen twijfelden aan 
Jezus en wilden een teken uit de hemel, een voor hun acceptabel bewijs… Ook dat is cynisch, of 
tenminste sceptisch: ‘Bewijs maar dat je autoriteit van God hebt. Pas dan geloven we misschien.’  
 

Keuze 
Tegenover het gesloten cynische wereldbeeld staat dus het open wereldbeeld van God die ons 
verwonderd doet staan. Tegenover de cynische mens die zichzelf als maatstaf neemt, staat de zich 
verwonderende mens die openstaat voor de ander, voor de wereld en voor God.  
Eugene Peterson vat in zijn parafrase van Jezus’ woorden in Mattheüs 6:22-23 wat ik zeggen wil goed 
samen: ‘Je ogen zijn de ramen van je lichaam. Als je je ogen vol verwondering en geloof wijd opendoet, 
vult je lichaam zich met licht. Als je met toegeknepen ogen vol hebzucht en wantrouwen leeft, is je 
lichaam als een vochtige kelder. Wat een donker leven zul je hebben als je de luiken voor de ramen 
sluit!’  
 
Er is zo veel te zien. Natuurlijk is er ook teleurstelling in het leven. Het leven is geen romantische droom. 
Het Evangelie suggereert dat echter ook geen seconde en weet van teleurstelling, moeite en dood. Maar 
hoe reageer je erop? Het is niet alleen maar strijd, of slechts dood. Christus sloot niet Zijn ogen voor 
vragen, pijn en dood, maar zag meer. In Zijn opstanding wijst Hij de weg van cynisme naar nieuwe 
verwondering.  
 
Cynisme of verwondering? Misschien moet de keus eens scherp gesteld worden. In Spreuken staat dat 
de vreze des Heren het begin van kennis is. Vrees betekent in de Bijbel niet angst, maar wat de Engelsen 
‘awe’ noemen. Dat komt heel dicht in de beurt van verwondering. Misschien kunnen we het principe uit 
Spreuken dan ook zo parafraseren: verwondering is het begin van nieuw perspectief. Weg uit cynisch 
navelstaren. Gefocust op het léven.  
 

 
Bijbelleessuggestie: 
Romeinen 11:33-36 
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Om over na te denken: 
1. Na een lange, systematische uiteenzetting van het geloof barst Paulus in Romeinen 11:33-36 uit in 

dit loflied.  
Wat zegt dit ons over Paulus’ grondhouding in zijn leven?  
 

2. Waarom en hoe kan lofprijzing ons weer leren verwonderen? 
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Hoofdstuk 14 

Bidden is te voorschijn komen 
Drs. Philip Troost 
 
Gods eerste vraag is altijd: 'waar ben je mijn kind?’ 
Adam en Eva verbergen zich tussen de struiken als ze de Here God horen naderen. Mozes begraaft zich 
in Midjan, waar geen God meer bij hem hoeft aan te komen met een roeping voor aan het front. In 
Psalm 32 zwijgt David naar God toe over z'n zonden, tot hij er bijna in stikt. Jona scheept zich in, de 
andere kant uit dan God hem stuurt. Elia vlucht vol zelfmedelijden de woestijn in. Zacheüs verstopt zich 
veilig tussen de vijgenbladeren voor Jezus. Allemaal mensen die zich op veilige afstand proberen te 
houden van God, zich voor Hem afsluiten of bij Hem wegvluchten. Ik denk dat wij vaak precies hetzelfde 
doen. 
 

Verstopreflex 
Als het over bidden gaat, denk ik altijd aan dat woord uit Psalm 25: ‘vertrouwelijke omgang.’ Het roept 
een sfeer op van intimiteit en vertrouwdheid zoals je dat tussen hartsvrienden hebt. Dat is ook precies 
de sfeer die je proeft als je probeert je voor te stellen hoe dat in het paradijs is geweest tussen God en 
de mens voordat de zonde tussen hen in kwam te staan. God die een mens maakte naar zijn beeld. Een 
mens om mee om te gaan om als hartsvrienden samen te genieten van alles wat God heeft gemaakt. 
God en mens, ik zie ze voor me hoe ze staan te glimlachen bij een nest jonge tijgertjes, of samen stil 
kijken naar een prachtige zonsondergang. 
Tot op die dag dat de mens plotseling zich voor zijn Hartsvriend verstopte. Schuldbesef, wat anders? 
Weten dat je die Ander niet meer onder ogen kunt komen. God is opeens bedreigend voor je. En waar je 
je bedreigd voelt, trek je je als een schildpad terug in je harnas, of zet je als een egel je stekels op, of zet 
je het als een haas op een lopen, of… Deze primaire reactie van de mens direct na de zondeval, ik kom 
die elke dag weer tegen, bij mezelf, en bij anderen. Weten en geloven dat God een genadig God is, 
natuurlijk, maar… Die verstopreflex van Genesis 3 heeft zich hardnekkig genesteld, ook bij christenen die 
heus wel weten van Gods liefde en vergeving.  
 

Ik red mezelf wel 
Uit angst om zichzelf neemt de mens onmiddellijk het leven in eigen hand. Als je in Genesis 3 ziet hoe de 
mens op God reageert nadat Deze hen bij zich had geroepen, dan proef je hoe hij zich schrap zet in 
zelfrechtvaardiging en verdediging tegenover God en medemens. Ten diepste is het doodsangst. Had 
God niet gedreigd: ontrouw aan Mij betekent je dood? En meteen al in de eerste generaties na Adam en 
Eva zien we hoe die doodsangst z'n sporen trekt in de mensheid. De mens klampt zich in zijn angst vast 
aan de leugen: Als ik mijn concurrent maar uit de weg ruim… (Kaïn), als ik maar niet met me laat 
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spotten… (Lamech), als we maar bij elkaar blijven (torenbouwers van Babel), als… dan ben ik veilig, dan 
red ik mezelf, desnoods zonder God. Het zijn natuurlijk snelle lijnen die ik hier even trek, maar ik geloof 
dat die angstige, defensieve houding waarmee je je verschanst in de leugen dat je jezelf wel kunt 
redden, maakt dat ook het leven van veel oprechte christenen boordevol met afgoden zit. Want al die 
dingen die mij in de angst om mezelf houvast geven en veiligheid bieden, nemen zomaar de plaats van 
God in. Heel subtiel vaak: mijn kunnen, mijn positie, mijn macht, mijn groep, mijn welvaart, mijn 
opgehouden imago, mijn wrok, mijn trots, mijn gelijk, mijn recht… Als ik maar… dan red ik mezelf wel.  

Waar ben je? 
Ontroerend gewoon, zoals God daar in het paradijs loopt te roepen: 'Waar ben je?' Hij wist heus wel 
waar ze zaten. Maar juist daarom klinkt die vraag zo anders dan wanneer kinderen verstoppertje spelen. 
Dit roepen gaat veel dieper. Het is haast een smeken van God: Alsjeblieft, ik wil je niet kwijt. Jij hebt de 
deur dichtgeslagen, maar Ik wil hem weer open hebben. Je hebt me werkelijk op mijn hart getrapt, maar 
toch wil Ik door met je. Kom tevoorschijn, dan praten we erover. Een aangedane God die het gesprek 
zoekt. Nee, het is niet zoals mensen hun geliefde smeken: ga niet bij me vandaan, ik kan niet zonder je. 
God kan absoluut zonder ons. Wat Hem wél drijft met die zoekende vraag: ‘Waar ben je?' staat 
schitterend beschreven in die oude Nederlandse Geloofsbelijdenis (art.17): God wilde de mens troosten 
en gelukkig maken. Dáárom zoekt Hij na de zondeval meteen weer contact, wil Hij eerlijkheid over de 
relatie. Wil je het echte geluk vinden, begin dan eerlijk te worden met God. Kom tevoorschijn. 
 

Jubelzangen 
Als het over bidden gaat, hebben we vaak iets dubbels in ons. Aan de ene kant willen we graag contact 
met God, en tegelijk houden we ons op veilige afstand, bijvoorbeeld door wat oppervlakkig of algemeen 
te bidden, of door de meer pijnlijke dingen van ons leven buiten ons gebed te houden. Een mooi 
voorbeeld van dat dubbele is Zacheüs (Lukas 19). Alleen al dat Zacheüs in die boom klimt, het 
hoongelach van de mensen riskeert, geeft aan dat hij niet echt meer gelukkig is met zijn comfortabele 
leven. Ergens is het begonnen te knagen bij Zacheüs. Die collega's van hem, die zich bij Jezus hebben 
aangesloten, zij hebben iets wat hij mist. Een apart soort diep geluk, waarbij zijn dikke bankrekening 
verbleekt. Zacheüs had zich prima kunnen redden. Met slimme politiek en duistere business had hij zich 
goed omhoog weten te werken op de welvaartsladder. Maar van binnen zat er een leeg gat. En als je 
dan ziet hoe snel Zacheüs uit z'n boom komt als Jezus hem aanspreekt, dan proef je daarin dat hij diep in 
z'n hart al lang verlangde naar dat geluk dat Jezus kan geven, en toch had hij opnieuw die veilige afstand 
ingebouwd. Als Jezus niet was blijven stil staan… Maar toen stond Jezus stil, en was de keus aan 
Zacheüs: kom ik tevoorschijn of niet? En wat er dan gebeurt met Zacheüs, dat noem ik graag een Psalm 
32-ervaring. Eerst die verstikkende druk: zolang ik zweeg, me op afstand hield van God, kwijnde ik weg. 
Maar vanaf het moment dat ik tevoorschijn kwam en mijn zonden beleed, spoelden er 'jubelzangen van 
bevrijding' door mij heen.  
 

Harnas 
Wij gaan niet tussen de struiken of in een boom zitten, maar is ons leven vaak niet een geharnast 
bestaan? We houden onszelf groot, sterk, veilig, en daarvoor hebben we een scala aan subtiele 
maniertjes ontwikkeld, die met elkaar als een soort harnas om ons heen zitten. In onze houding, in onze 
manier van doen, in ons zelfbeeld, in hoe we met mensen omgaan enz. Je kunt het misschien niet eens 
zo precies benoemen, maar anderen voelen het onmiddellijk aan: ze ervaren jou als iemand bij wie je 
niet echt dichtbij kunt komen. Iemand die zich niet echt laat kennen. Dit werkt ook door in onze relatie 
met God. Als de bijbel spreekt over 'God kennen' dan staat daar een woord dat ook weer die intimiteit 
in zich heeft: bekennen, zoals een man en een vrouw zich in hun momenten van grootste intimiteit voor 
elkaar bloot geven. Een beeld dat mij aanspreekt is dat van zo'n middeleeuwse ridder, die uit de strijd 
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terugkeert bij zijn vrouw. Het eerste dat hij zal doen, lijkt mij, is dat harnas uittrekken, want intimiteit 
met een harnas aan lijkt me wat lastig. Toch is dit precies wat wij vaak niet doen, in onze omgang met 
God. We zoeken die vertrouwelijke omgang, maar houden ondertussen ons harnas aan.  
 

Tevoorschijn komen 
Bidden is voor mij allereerst: tevoorschijn komen. God dichtbij laten komen. Gods eerste vraag is altijd: 
‘Waar ben je?’ Het grootste probleem van de zonde is niet dat we verkeerde dingen doen, dat we Gods 
wet overtreden. Dat probleem heeft God allang opgelost. Maar de zonde wordt pas echt een probleem, 
als wij ons met die verkeerde dingen onbereikbaar houden voor Gods liefde en genade. En ga het bij 
jezelf maar eens na wat de dingen zijn waar je liever niet met God over praat. Al die subtiele vormen van 
zelfredzaamheid. Het lastige is dat juist die dingen ook precies de plekken aanwijzen in ons leven, 
waarop een laagje dieper onze pijn zit, of angst, of teleurstelling. Je weet wel: dingen waar je sowieso 
liever niet over praat, liever niet bij wordt stil gezet.  
God kijkt met zijn zoekende ogen dwars door ons heen, en vraagt: ‘Waar ben je nu zélf?’ Als je ervoor 
gaat kiezen tevoorschijn te komen voor God, wordt bidden een heel avontuur. Een spannend avontuur, 
want oog in oog met God heb ik geen been meer om op te staan. Maar dat hoeft ook niet, want zo gauw 
ik onderuit ga, vangt Hij mij op in Jezus Christus. En dan wordt bidden ook een heerlijk avontuur, want 
het baant de weg naar het ene grote geluk waar al het andere bij verbleekt. 
 

Bijbelleessuggestie: 
Genesis 3:8-13 ‘Waar ben je?’  
Psalm 32:1-7 Tevoorschijn komen is zo bevrijdend.  
Lukas19:1-10 Jezus staat stil, ook onder mijn boom.  
 

Om over na te denken / gespreksvragen: 
1. In hoeverre herken je de 'verstopreflex' van Genesis 3 bij jezelf?  

 
2. Probeer helder te krijgen bij welke dingen in je leven je God ongemerkt op afstand houdt.  

Stel jezelf de vraag: waarom doe ik dat? 
 

3. Probeer met één of twee woorden de 'kleur' van jouw gebedsleven aan te geven. Bijvoorbeeld heel 
persoonlijk / algemeen / standaard / open en eerlijk / hartstochtelijk / afstandelijk / enz.  
Denk vanuit die typering eens na over de vraag in hoeverre je echt voor God tevoorschijn komt. 
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Hoofdstuk 15 

Jezus vrijheid is niet vrijblijvend 
Mr. drs. Timon Ramaker 
 
God maakte ons voor iets veel groters 
Vrijheid lijkt wel het hoogste goed in onze tijd. In andere tijden en culturen was het misschien 
‘waarheid’, ‘eer’ of ‘gemeenschap’. In onze cultuur vinden we vrijheid het belangrijkste. Vrij om jezelf te 
zijn, om te doen en laten wat je wilt. Maar wat wordt bedoeld met vrijheid? Je nergens aan verbinden, 
alle opties openhouden - is dat vrijheid? Loesje is wel heel treffend als ze schrijft: ‘Zeg niet steeds 
vrijheid als je vrijblijvendheid bedoelt.’ 
 
Het aparte van onze tijd is dat mensen nu ook van binnenuit ervaren dat de onze gekoesterde vrijheid 
niet altijd zo vrij is. Want als alles kan, is misschien niks de moeite echt waard? Wat moet ik kiezen, waar 
kan ik helemaal voor gaan in een tijd waar alles een kwestie van smaak is? Jezus sprak ook over vrijheid. 
Maar zijn vrijheid is niet vrijblijvend; zijn vrijheid is ergens voor gaan. 
 

1. Vrijheid in de meerkeuzemaatschappij 
Onlangs publiceerde een belangrijk onderzoeksinstituut van de overheid het rapport ‘De 
meerkeuzemaatschappij’. Dat is een treffende typering die tegelijk niemand zal verrassen. Onze 
leefwereld wordt gekenmerkt door de veelheid van keuzemogelijkheden die iedereen heeft. Alles kan 
lijkt het wel. Op allerlei vlakken. De onderzoekers schrijven:  
‘Op tal van terreinen valt er meer te kiezen dan ooit. De vrijetijdsindustrie stort een grote stroom 
goederen en diensten uit over de consument. In de inrichting van het leven hebben gezin en kerk hun 
dominante positie verloren. Ook in de alledaagse tijdsbesteding is er meer te kiezen. Vrouwen en 
mannen zitten niet meer vast in rolpatronen, boodschappen kunnen ook ‘s avonds en zondags worden 
gedaan, en ICT stelt velen in staat te werken waar en wanneer men wil.’ (Sociaal en Cultureel 
Planbureau, juni 2003) 
Welke studie kies ik, wat voor werk, waar ga ik wonen en met wie en hoe, hoe kleed ik me, in welke 
auto rijd ik en welk waspoedermerk pak ik van het schap in de supermarkt? We leven in een cultuur van 
veel-te-veelheid. 
 

Paradox 
Maar er zijn grenzen aan de vrijheid. Volgens de auteurs van ‘De meerkeuzemaatschappij’ wordt de 
keuzevrijheid beperkt door de routines van het leven van alledag en de sociale verbanden waarvan men 
deel uitmaakt (eisen van werk en gezin). Je bent immers niet alléén op de wereld. Een tweede 
waarneming van hen is echter verrassender: ieder aanbod schept zijn eigen vraag, schrijven de 
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onderzoekers, zodat de meerkeuzemaatschappij zich laat gelden als een veeleisende samenleving.  
We hebben weliswaar meer vrijheid in het maken van keuzes, maar willen dan ook meer, en doen dan 
ook meer. Het rapport bevestigt dan ook dat de keuzevrijheid tot minder vrije tijd leidt! 
‘Meer zeggenschap over arbeidstijden, meer mogelijkheden voor kinderopvang, ruimere winkeltijden en 
meer mogelijkheden tot thuiswerken blijken zeker in een behoefte te voorzien. Een gevolg van deze 
keuzevrijheid is echter dat burgers vooral meer activiteiten zijn gaan ontplooien. Meerkeuze betekent 
dus bovenal meer doen. Vrouwen zijn meer gaan werken, mannen niet minder. Per saldo daalt daardoor 
de hoeveelheid vrij beschikbare tijd.’  
Nog een nare paradox van de overvloed aan keuzemogelijkheden. Je kunt niet alleen van alles kiezen, je 
moet ook kiezen. De keuzevrijheid is keuzedwang geworden. Waar alles kan, wordt ook veel verwacht. 
Waar je bijvoorbeeld dankzij mobiele telefonie altijd bereikbaar kunt zijn, word je er scheef op 
aangekeken als je eens een uur niet bereikbaar bent. 
 

Wat moet ik kiezen? 
Steeds meer mensen weten niet meer te kiezen. Het aantal coaching- en loopbaanadviesbureaus groeit, 
veel jongeren stellen keuzes uit, veranderen snel van baan en hun relaties zijn niet vaak meer 
levenslang. Vooral jongeren hebben moeite met het maken van keuzes. Het lijkt zo definitief. Het maken 
van een keuze lijkt eng. Als je voor het één kiest, kies je niet voor al het andere. Nee, houd liever je 
opties open. Stel het maken van keuzes uit. Misschien is dat ook wel een reden waarom veel mensen 
het moeilijk vinden voor een levenspartner te kiezen. Stel dat ik nu fout kies…  
Het lastige met deze strategie is natuurlijk dat als je maar aan het uitstellen blijft er niets van komt. Als 
je aan de veilige kant blijft zitten, zul je nooit de sprong maken. Als je je opties open blijft houden, zul je 
nooit ergens of voor iemand gaan. En misschien heb je dan wel alles verloren… Als je alles wilt, krijg je 
misschien wel helemaal niets. 
 

Dertigersdilemma 
De afgelopen tijd verschijnen er nogal wat publicaties over het zogenaamde dertigersdilemma. Daarmee 
wordt bedoeld dat dertigers nogal twijfelen over gemaakte keuzes. Heb ik wel het juiste beroep 
gekozen? Wat wil ik eigenlijk met mijn leven? Dertigers hebben hoge verwachtingen, maar beginnen 
blijkbaar te beseffen dat ze niet meer zondermeer alles kunnen. De euforie is over. Maar het ideaal van 
zelfontplooiing blijft. Ik ben vrij, maar moet me ook zelf ontplooien… En daarbij komt dat de lat hoog 
ligt. In Amerika is er dan ook een boek verschenen onder de titel ‘Quarterlife Crisis’. De crisis komt 
steeds vroeger.  
De oplossing die in artikelen, boeken en cursussen veelal aangedragen wordt, is dat dertigers moeten 
leren keuzes te maken. Maar is dat nu niet juist het probleem? Keuzes maken, nee zeggen tegen veel 
wat op je afkomt. Hoe bepaal je wat belangrijk is en wat niet? In het dertigersdilemma gaat het ten 
diepste om een zoeken naar de zin te midden van alle keuzes en ervaringen. Wat wil ik? Wat is nu echt 
belangrijk of zinvol? Een belangrijke vraag als je vrij wilt zijn en niet geleefd wilt worden door alles wat 
er in onze veel keuzemaatschappij op je af komt… 
 

2. De vrijheid van Jezus  
In onze tijd is vrijheid dus een hoge waarde. Jezus sprak over vrijheid. Veel van zijn leerlingen ook: 
Paulus en Luther misschien nog wel het meeste. Het is opvallend dat als Jezus aan Zijn missie begint Hij 
Zijn opdracht zelf kenmerkt met het woord vrijheid. Hij citeert namelijk een profetie waarin verteld 
wordt dat de Messias de verbrokenen heen zal zenden in vrijheid (Lukas 4:18-19). Dat is dus het doel 
van Jezus’ komst: mensen bevrijden. Hij wil vrijheid geven.  
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Ook Paulus benadrukt dat. ‘Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt’  
(Galaten 5:1). Het gaat om echte vrijheid. Voor de zekerheid herhaalt hij zich: ‘Wij zijn geroepen om vrij 
te zijn,’ zegt hij even later nog een keer (5:13). Paulus is zo enthousiast, omdat hij het geheim van vrij 
worden heeft ontdekt. Het is niet iets waar je je naar kunt opwerken, maar God wil je vrij máken.  
Hij wil het zelf in ons laten groeien. ‘…waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid,’ schrijft hij  
(2 Korinthe 3:17).  
Het is al weer meer dan een eeuw geleden dat de filosoof Friedrich Nietzsche iets heel indringends over 
christenen schreef. Hij zei: ‘Als christenen bevrijd zijn, waarom zien ze er dan zo onvrij uit?’ Die vraag 
kunnen we niet gemakkelijk naast ons neer leggen. Hadden Jezus en Paulus het dan mis, of weten wij 
eigenlijk niet meer zo goed wat vrijheid is? Dat zou zonde zijn, juist in onze tijd waarin mensen vragen 
gaan stellen aan het vrijheidsideaal van onze tijd. Want Jezus heeft bevrijdend nieuws voor mensen met 
de 21e eeuwse vrijheidscrisis. In het vervolg van dit artikel wil ik christenen graag prikkelen om te 
proberen te vertolken wat vrij zijn betekent te midden van onze veelheidscultuur waarin veel mensen 
niet meer durven te kiezen en ergens helemaal voor te gaan. 
 

Vrijheid is kiezen voor 
Ik haal hier nu één punt naar voren. Vrijheid in onze cultuur is vaak vrijblijvendheid. Mensen van onze 
tijd willen opties openhouden en vooral geen nee zeggen. Absolute waarheid en exclusieve relaties zijn 
taboe en tabee. Onze cultuur wil niet aan regels gebonden zijn. Regels beperken en begrenzen je, toch? 
En ja, inderdaad: dat doen ze, maar dat is niet perse negatief, maar juist creatief. Het spreekt mij erg aan 
dat de Bijbel zegt dat God schiep door het stellen van grenzen. ‘Water, jij hier en niet daar!’ (Genesis 1 
en Psalm 104). Hij creëert iets nieuws door te begrenzen en te kiezen. Wij denken vaak dat kiezen je 
beperken is, maar dat is niet waar. Goede grenzen en goede keuzes maken wat mogelijk. 
Misschien helpt het beeld van een schilder die een leeg doek zit aan te staren. Hij heeft een pallet bij 
zich met allemaal mooie kleuren. Rood, blauw, geel, groen… hij ziet de kleuren maar weet niet waar hij 
mee moet beginnen. Waarom zou ik voor geel kiezen en niet voor rood? Onzinnig natuurlijk. Pas op het 
moment dat hij een keuze gaat maken, komt er iets tot stand.  
Kiezen is niet in de eerste plaats nee zeggen tegen al het andere, maar vooral ja zeggen tegen dat waar 
je voor kiest. Als je trouwt zeg je niet in de eerste plaats nee tegen alle andere mogelijke partners, maar 
toch vooral ja tegen de man of vrouw van wie je houdt! Zulk kiezen is niet een jezelf beperken, maar 
ergens voor gaan. Hoeveel stellen heb ik niet horen beamen hoeveel rust het geeft in een relatie als juist 
al die andere ‘opties’ uitgesloten zijn! Kiezen is niet je vastleggen, je beperken, maar een weg inslaan die 
iets mogelijk maakt.  
 

3. Levenskunst 
In onze cultuur waar zoveel mensen willen leren om goede keuzes te maken, stelt Jezus goede vragen en 
helpt Hij mensen op weg.  

 Want is het wel echt zo dat ‘alles kan’ en dat het leven te beheersen valt (Mattheüs 7:24-27)?  

 Hij wil ons helpen om prioriteiten te ontdekken en te stellen. Hij wil ons helpen ontdekken waaraan 
het de moeite waard is je toe te wijden. Je opties openhouden is geen (goede) optie.  

 Hij wil ons helpen ontdekken dat keuzes maken een creatief proces is.  

 Hij houdt ons namelijk de vraag voor waar ons hart op gericht is (Mattheüs 6:19-34). Ook als je niet 
ergens voor wilt gaan, is je hart ergens, toch? Misschien wel bij je zelfbehoud, je luxe leventje, je 
gemak, je geld of je zogenaamde vrijheid die alle opties open wil houden. Als je hart bij iets is dat te 
klein is (geld, image, populariteit) zul je bekneld worden. God maakte ons voor iets veel groters.  

 Hij wil ons helpen ontdekken dat de vraag naar je hart geen kwestie van smaak is, maar van leven 
en niet-leven.  
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 Hij wil ons helpen ontdekken dat deze vraag naar je hart uitmaakt of je vrij bent of niet, levend bent 
of niet, echt Leven hebt of niet. 

 
Het Evangelie biedt zoveel aanknopingspunten voor al deze punten. Om te beginnen in het onderwijs 
van Jezus in de zogenaamde Bergrede waar deze aandachtspunten keer op keer terugkomen. Bijbelse 
vrijheid is geen vroom, supergeestelijk woordje, maar concrete levenskunst voor hier en nu. Onze tijd 
daagt christenen uit die vrijheid te zoeken en te tonen en anderen te helpen deze echte vrijheid te 
ontdekken. Alleen als je helemaal voor Christus gaat, zul je echte vrijheid vinden.  
 

Bijbelleessuggestie: 
Lees het magnifieke Mattheüs 6:19-34 
 

Om over na te denken / gespreksvragen: 
1. Waarom kan er maar één ding centraal staan in je leven?  

Heeft ieder mens zo’n centrum?  
 

2. Waarom ben je pas echt vrij als God centraal staat?  
 

3. Vers 25 begint met ‘Daarom…’ Voorafgaand geeft Jezus dus de reden waarom wij ons geen zorgen 
hoeven te maken. Welke reden? En waarom? Hoe bevrijdt dat van zorgen? 
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Hoofdstuk 16 

Jezus biedt herstel zodat wij kunnen vrucht dragen 
Marleen Ramaker 
 
Jezus kwam om herstel mogelijk te maken en om nieuwe vreugde te geven  
Het gevolg is dan dat ons leven zal vrucht dragen. In profetische taal komt dit tot uiting in onder andere 
Jesaja 61, waarin een prachtige aankondiging wordt beschreven van Jezus' komst en werk en de belofte 
voor Zijn nabijheid in ons persoonlijk leven en onze betekenis voor anderen. In het licht van het Nieuwe 
Testament komt deze profetie nu in alle rijkdom tot ons. 
 
Jesaja 61 opent met Jezus' woorden:  ‘De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij 
gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden...' 
Jezus wist Zich een geroepene en Hij was bereid om gezonden te worden. Als 'het levende Woord' kwam 
Hij onder ons wonen en bracht Hij het goede nieuws, een blijde boodschap, een boodschap van hoop. 
Hij sprák het niet alleen, maar Hij leefde het voor. Gods bedoeling voor ons leven werd zichtbaar in de 
manier waarop Hij leefde. Jezus' woorden en daden waren één, zoals Zijn hemelse Vader één was met 
Zijn Woord. 
 
Jezus heeft daarbij vooral 'ootmoedigen' op het oog. Mensen die erkennen dat ze tegen hun grenzen 
aanlopen, die vastlopen in hun eigen teleurstellingen, fouten en ambities. Mensen die bereid zijn hun 
trots te erkennen en als een nederig mens God aan te roepen. Mensen die eigen wanhoop niet meer 
camoufleren maar open staan voor herstel en woorden van hoop. Mensen die vanuit desillusie weer 
zicht willen krijgen op nieuwe wegen. Jesaja 61:1 stopt echter niet met de verkondigende Jezus, maar 
benadrukt nóg iets dat van wezenlijk belang is. ‘…om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de 
gevangenen vrijlating uit te roepen…’ 
 

Gebrokenheid wordt eenheid 
Jezus deinst er niet voor terug om het verdriet en lijden rondom onze menselijke gebrokenheid te 
noemen. Hij weet dat mensen zich aan dit leven verwonden. We worden verwond en verwonden 
anderen. Ook daarvoor is Hij geroepen. Hij wil namelijk verbinden... . Hij wil als Zoon van God mens 
worden en lijden aan dit leven. Hij was bereid om Zich aan onze aardse werkelijkheid te onderwerpen en 
te delen in de complexiteit van ons leven met al z'n egoïsme, onrecht, schuld, schaamte en beperkingen. 
Een voorbeeld: ‘Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad 
om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen, en allen te 
verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. (...) 
Daarom moest Hij in alles aan Zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw 
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Hogepriester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonden van het volk te verzoenen. Want 
waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen.’ 
(Hebreeën 2:14-18). 
 

Jezus: Hogepriester 
Priesters kwamen uit het geslacht van Aäron en stonden onder leiding van de Hogepriester. Alleen zij 
mochten offeren. Ze werden bijgestaan door de Levieten, de nakomelingen van Levi, die speciaal 
hiervoor waren afgezonderd. Naast de offer- en eredienst moesten ze Gods woord toelichten en 
onderwijzen. In Maleachi 2:7 staat hun ‘taakomschrijving’ heel duidelijk: ‘Voorzeker, de lippen van een 
priester moeten kennis bewaren, uit zijn mond moet men onderwijs in de wet zoeken, want hij is een 
gezant van de HEERE van de legermachten.’ Direct daarna vervolgt Maleachi met de woorden: ‘U echter, 
u bent afgeweken van de weg: velen hebt u door uw onderwijs in de wet doen struikelen. U hebt het 
verbond met Levi tenietgedaan, zegt de HEERE van de legermachten.’ 
God heeft verdriet om de ontrouw van Zijn volk, ook om de ontrouw van de priesters en Levieten. Jezus 
kwam als de volmaakte mens en priester, zonder zonde. Als volmaakte kon Hij onze Hogepriester 
worden. En Hij werd het door voor ons Zijn leven te offeren. Alleen een hogepriester mocht eens per 
jaar het 'heilige der heiligen' binnengaan. Op deze grote verzoendag, één keer per jaar, werden niet 
alleen de gebruikelijke offers gebracht, maar ook twee bokken ingezet. Eén bok werd geofferd, de 
andere bok de woestijn in gezonden als teken dat de zonden waren weggenomen (Leviticus 16). Jezus 
werd als onze Hogepriester buiten de poorten van Jeruzalem gekruisigd. Hij stond symbool voor onze 
schuld. 
 

Laten herstellen 
Wanneer we ons realiseren dat Jezus al onze pijn, eenzaamheid en schuld op Zich genomen heeft, en als 
Hogepriester met onze zwakheden vertrouwd is, waarom zouden we ons als 'gebrokenen van hart' niet 
willen laten verbinden? Waarom zouden we ons door Hem niet willen laten bevrijden uit onze 
'gevangenissen' van wanhoop, bitterheid of schaamte? Jezus biedt aan om te verbinden en ons zicht te 
geven op nieuwe wegen. Hij wil ons helpen om beter met allerlei menselijke emoties en problemen om 
te gaan. Emoties als zelfafwijzing en veroordeling of problemen als verstoorde relaties met anderen. De 
vraag is of we Hem willen toelaten bij onze opstandigheid, teleurstelling en depressies. Of we met Hem 
het gesprek durven aangaan. Een gesprek waarvoor we geen angst hoeven te hebben omdat Hij óók 
onze gebrokenheid ziet. Hij wil dat we geen gevangene worden van dat wat plaatsvond. Hij wil ons 
erdoorheen leiden. Als Priester, als Leidsman en als Trooster. 
 
In Jesaja 61 leren we verder dat Jezus de treurenden wil troosten (2) dat Hij wil voorzien in ‘vreugdeolie 
in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, (3). Jezus erkent verdriet en een 
'kwijnende geest' maar wijst óók op een belofte van herstel. De gebrokenheid heeft niet het laatste 
woord. Het kennen van Jezus en het ondergaan van Zijn troost en nabijheid zullen bewerken dat we 
dankbaar verder kunnen. Dat we ervaren dat Hij groter is dan ons verdriet en onze moeite. In vers 4 
volgen beloften over 'herbouwen' en 'vernieuwen'. 
 

Planting van God 
In vers 3 wordt een bijzondere beeldspraak gebruikt. Mensen die het herstel van Jezus ervaren, mogen 
gaan ontdekken dat ze door God geplant zijn om Hem te verheerlijken. God wil ons leven, evenals een 
boom, vrucht laten dragen en ons laten wortelen in wie Hij is: liefhebbend, vergevend, trouw, geduldig 
en rechtvaardig. Hij wil ons maken tot iemand waarin Zijn werk zichtbaar wordt.  
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Het geheim van deze weg tot herstel komt in de verzen 10-11 heel duidelijk naar voren. ‘Ik ben zeer 
vrolijk in de HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen van 
het heil, de mantel van gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan, zoals een bruidegom zich bekleedt met 
priesterlijk hoofdsieraad, en een bruid zich tooit met haar sieraden. Want zoals de aarde haar gewas 
voortbrengt, en zoals een tuin het daarin gezaaide doet opkomen, zo zal de Heere HEERE gerechtigheid 
doen opkomen en lof voor alle volken.'  De blijdschap geldt allereerst de innerlijke bevrijding waarbij we 
ons vergeven, aanvaard en geliefd mogen weten. Hij heeft ons bekleed....onze naaktheid is 
weggenomen. Jezus heeft ons omhuld met Zijn mantel van gerechtigheid. Door Hem mag ik een nieuw 
waardegevoel ontvangen en me als een bruid bemind weten. En er is vreugde om wat God uitwerkt in 
de mensengeschiedenis: God is in Jezus ons tegemoet gekomen en Hij zal gerechtigheid uitwerken. Het 
werk van Jezus zal wereldwijd zichtbaar worden. Daarom: ‘Ik ben zeer vrolijk in de HEERE, mijn ziel 
verheugt zich in mijn God.’ 
 

Bijbelleessuggestie: 
Jesaja 61:1 en Jeremia 17:7-8 
 

Om over na te denken / gespreksvragen: 
1. Zie jij Jezus als degene die goed nieuws brengt?  

Wil jij tijd nemen om naar Hem te luisteren? 
 

2. Vertrouw je Hem jouw verdriet, moeite en vragen toe?  
Mag Hij 'dichtbij' komen? 
 

3. Jezus wil troosten en vernieuwen.  
Hoe ervaar jij dit in jouw leven? 
 

4. Durf jij te geloven dat Jezus mij tot 'een planting van God' wil maken?  
Dat jij mag uitgroeien tot een boom die vrucht draagt en schaduw biedt? 
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Hoofdstuk 17 

De blijdschap van het licht voelen 
Bill Bright 
 
Het was nog een jonge man, maar dat zou je op het eerste gezicht niet zeggen. Binnen korte tijd was zijn 
jeugdige élan weggevreten door honger en ziekte. Hij had het ervan genomen, al was het maar voor 
korte tijd. Hij had er een fortuin doorheen gejaagd. Zolang er geld was had het hem niet ontbroken aan 
vrouwen, feestjes, plezier. Maar toen het laatste geld was verdwenen, was hij er niet echt verbaasd over 
dat zijn ‘vrienden’ ook verdwenen waren. En nu was hij alleen. Alleen. 
 
Toen die jonge man nadacht over zijn ouderlijk huis, ontdekte hij dat leven op grote voet iets anders is 
dan leven volgens hoge normen. De wilde feesten waren niets meer dan een wreed en vals beeld van 
werkelijk leven maar nu realiseerde hij zich dat zijn familie en zijn thuis het echte leven waren. 
Zijn vader had steeds voor hem gezorgd en kosten noch moeiten gespaard. Maar hij had het altijd als 
iets vanzelfsprekends beschouwd. Mooie kleren, bedienden, een volle tafel – en nu moest hij leven van 
de restjes van anderen. Hij was niet meer dan een slaaf, ongeschikt voor het laagste niveau van het werk 
van de bedienden in zijn ouderlijk huis. Zijn uitspattingen hadden hem tot dat laagste niveau gebracht. 
 

Terugkeer 
Die gedachte sneed hem door het hart. Voor het eerst zag hij het slechte in zichzelf. De dwaze rebellie 
die hem ertoe had gebracht zijn erfdeel op te eisen en te vertrekken. Hoe had hij zijn vader zoveel 
verdriet kunnen bezorgen en dat alles om een zak geld. Hij kreeg er tranen van in de ogen. Daar zat hij, 
modderig, in de viezigheid van allerlei afval. En hij huilde onbedaarlijk. De andere bedelaars dachten dat 
hij dronken was, maar hij was vol berouw en heimwee. 
De jonge man stond op en besloot naar huis terug te gaan. Hij zou de lange weg terug gaan, hopend dat 
hij binnen mocht komen en weer een plek kon krijgen. Hij was bereid om het minste werk te doen dat 
hij zich kon voorstellen, maar dat deed er niet toe. Als hij maar weer thuis was en bij zijn vader kon zijn. 
Maar hoe zou hij ontvangen worden? Zou zijn vader hem er niet uit smijten? 
 

Onzeker 
Na een lange reis kwam hij langzamerhand dichter bij de plek waar hij vroeger woonde. Het was al 
avond en hij keek onzeker rond. Aan het eind van de weg zag hij iemand die op zijn vader leek. Die 
persoon keek speurend naar de kruising van de weg en de horizon – zijn richting. De man kwam 
overeind en begon te rennen. Het was het hollen van een oudere man die in jaren niet zo hard had 
gelopen. 
Het was de jonge man duidelijk! Die oudere man was zijn vader die hem meer dan halverwege tegemoet 
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wilde komen. De heimwee van de zoon was niets vergeleken bij het verdriet dat de vader had over de 
afwezigheid van diens zoon. Vanavond zou er een feest zijn. Zoals er nog nooit gefeest was in dat huis. 
 

Laat het feest beginnen! 
De bekende gelijkenis van de verloren zoon (van Lukas 15:11-32) is een illustratie van een terugkeer 
naar de liefde van God nadat iemand er afstand van heeft genomen. De jonge man liep van zijn vader 
weg; hij veronachtzaamde zijn geboorterecht. En toen, net zoals Openbaring 2 dat voorstelt, bedacht hij 
van welke hoogte hij gevallen was. Hij verootmoedigde zich en ging naar huis terug.  
Alleen de details zijn verschillend van die van uw en mijn leven. Maar het meest opvallende element in 
het verhaal is niet de beschrijving van de gevoelens van de zoon, maar het adembenemende van de 
manier waarop de Vader naar de terugkeer uitzag. Hij wacht geduldig op diens terugkeer en groet hem 
op een manier die tegengesteld is aan wat wij verwacht zouden hebben. Geen bitterheid of verwijt. En 
er was geen sprake van dat de zoon moest werken voor het terugwinnen van zijn positie als zoon. 
 

Ontroering 
‘En  toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming 
bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem.’ (vers 20). 
Dat vers ontroert mij. Het vertelt mij alles wat ik moet weten over het karakter van het hart van God. 
Komt uw beeld van God overeen met de beschrijving van Lukas 15? Jezus wil dat wij zullen ontdekken 
dat God als deze vader is, die overlopend van blijdschap en liefde zijn zoon om de hals vliegt en hem 
kust. Terwijl de zoon misschien nog wel stinkt naar de varkens, de stoffige reis en een losbandig leven… 
Noch de vodden die hem om het lijf hangen, de vieze lucht, noch de dingen die hij had uitgevreten 
weerhielden de vader. Het ging hem alleen maar om het hart van de zoon dat naar huis verlangde. 
Bedenk eens: als jij en ik dit plaatje van God in ons hart en denken konden branden, hoe zou het dan 
onze liefde voor Hem beïnvloeden? Zou het niet veel eenvoudiger zijn onze eerste liefde vast te 
houden? 
Ik denk dat velen van ons een tegenovergesteld beeld van God hebben. Wij stellen ons voor dat Hij 
schittert achter de muren van de hemel, dat Hij de wenkbrauwen fronst als wij op de hemeldeur 
bonzen. Wij weten dat wij hebben gezondigd en wij zijn bang voor de confrontatie met Zijn boze 
teleurstelling. Wij stellen ons voor dat Hij op een ontoegankelijke manier achter die muren zit en daar 
bedenkt hoe Hij ons moet tuchtigen. Met zo’n vertekend beeld van God is het geen wonder dat mensen 
bang zijn om naar Hem toe te gaan of bij Hem terug te komen. 
Ja, God haat de zonde en de valse goden die wij nalopen. Hij ervaart wraak en zal de zonde oordelen. 
Maar Hij kijkt naar Zijn weggelopen kinderen met ogen van liefde en betrokkenheid. Hij tuurt naar de 
horizon, elke dag weer opnieuw. En dan – nog voordat wij naar Hem teruggaan – is Hij ons al halverwege 
tegemoet gekomen. Hij stapelt zegening op zegening en zorgt voor een feest in de hemel voor ons. De 
vader van Lukas 15 liet het gemeste kalf slachten, het beste dat hij had, het kalf dat hij bestemd had 
voor het ultieme feest. Dat is hoe God zich voelt op het moment dat jij een berouwvolle stap in Zijn 
richting zet. Bruisend van vreugde, overlaadt Hij jou met zegeningen, de goede dingen die Hij voor jou 
bewaard heeft. Hij kan Zijn vreugde niet voor zich houden. 
Er is wel eens gezegd dat als wij één stap in de richting van God zetten, dat Hij er meer zet dan er 
zandkorrels zijn op de stranden van deze wereld. 
 

God zoekt 
Eerder in datzelfde hoofdstuk van Lukas 15 vertelt Jezus hoe God achter ons aan komt. Hij vertelt het 
verhaal van de herder die zelfs de kudde achterlaat om het ene verloren schaap te zoeken. Jezus zegt 
aan het eind van dat verhaal:  
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‘Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over  
negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig hebben.’ (vers 7). 
Dat aspect van overstelpende blijdschap van God over uw terugkeer naar uw eerste liefde, dat is wat ik 
graag in dit hoofdstuk wil overbrengen. Als je weer herenigd bent met de Goede Herder, is jouw 
vreugde niets vergeleken bij de grenzeloze vreugde die God ervaart. Is dat niet geweldig om te 
beseffen? 
‘…zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal uw God Zich over u verblijden,’ (Jesaja 62:5).  
Dat zijn de gevoelens die God over je ervaart terwijl je deze woorden leest en overdenkt! 

 
Leven in het licht 
Als wij ons verootmoedigen, schuld belijden en naar onze eerste liefde teruggaan, dan zullen wij de 
vreugde ervaren waar wij diep in ons hart naar verlangen – een vernieuwing van onze geest. David bad 
in zijn bewogen gebed van verootmoediging: ·‘Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn 
binnenste een standvastige geest. (...) Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een 
geest van vrijmoedigheid,’ (Psalm 51:12 en 14). 
 
Hoe anders zal je leven eruit zien als jij je eerste liefde hebt herontdekt?  
Ik denk dat er drie dingen in jouw leven gebeuren:  
In de eerste plaats: jouw intimiteit met God zal groeien en dieper en meer betekenisvol worden. Jouw 
verkeerde beeld van God en de afstand die je ervaart, zal verdwijnen in het licht van Zijn echte karakter. 
Je zult je koesteren in de warmte van Zijn liefde, genade en mededogen. 
En die ervaring zal zo levensveranderend zijn, dat je niet anders meer wilt. Je zult Zijn nabijheid zoeken 
waar je ook gaat. Je zult meer tijd in gebed willen besteden, niet omdat je dat moet, maar omdat je 
daarnaar verlangt. Die omgang met God zal met je meegaan de hele dag door, wat je ook doet. Je zult 
de realiteit van Zijn nabijheid ervaren als iets wat bij elke dag van het leven hoort.  
Je zult je leven en de ervaringen die je opdoet met andere ogen bezien. Verkeerde beslissingen en het 
ingaan op verleidingen kun je beter weerstaan. Omdat je in Christus blijft en Hij in jou. En terwijl dit 
gebeurt is Hij bezig Zijn beeld in je te scheppen. Na verloop van tijd zul je merken dat jouw 
persoonlijkheid is veranderd – een persoonlijkheid die een grotere overeenkomst met het karakter van 
de Heer vertoont en minder overeenkomt met het karakter van jouw oude mens, de mens die voor 
zichzelf leefde en in rebellie met God was. Je zult meer merken van de vrucht van de Geest in jouw leven 
en jouw invloed voor God in jouw leefwereld zal toenemen.  
 

Betekenis voor anderen 
Dat laatste punt brengt ons bij de tweede verandering in jouw leven: ·Je zult veel meer gaan betekenen 
voor andere mensen. Jouw relaties zullen meer dynamiek krijgen dan zij ooit hebben gehad. Johannes 
schreef:  ‘Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar,  
en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde,’ (1 Johannes 1:7). 
Het eerste hoofdstuk van de brief van Johannes hoorde bij de bijbelgedeelten die ik uit het hoofd leerde 
toen ik net christen was geworden. En die gedeelten hebben een geweldige invloed in mijn leven gehad. 
Ik realiseerde mij dat God liefhebben tot gevolg had dat ik andere mensen ging liefhebben.  
 

Geestelijk vuur 
Iemand vroeg eens aan Charles Wesley waarom overal waar hij kwam de mensen als een magneet tot 
hem aangetrokken werden. Wesley antwoordde: ‘Als je jezelf in brand steekt, komen de mensen graag 
kijken om je te zien branden.’ De mensen om je heen zien het geestelijke vuur, de eerste liefde in jou, en 
zij worden erdoor gemotiveerd en geïnspireerd. 
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Je zult niet in staat zijn het voor je te houden – maar zelfs al zou je zelf niets zeggen, merk je dat je 
getrokken wordt in gesprekken over Jezus. Je zult in je leefomgeving opvallen en mensen zullen vragen 
stellen over de brandende passie in jouw ogen en jouw werk. Jouw grootste blijdschap zal komen van 
het helpen van mensen om dezelfde vreugde te vinden door het kennen, liefhebben, vertrouwen en 
gehoorzamen van de Heer. 
Als je getrouwd bent, zal je huwelijksrelatie ook beïnvloed worden door die eerste liefde voor God. Naar 
het voorbeeld van Christus en Zijn bruid zul je leren je partner opofferend lief te hebben. Als je een 
ouder bent, dan zul je leren je gezin te hoeden op de manier zoals de Goede Herder dat doet. Ook in 
jouw dagelijks werk zal dat geestelijk vuur in de relatie met collega’s zijn invloed hebben. 
Als wij groeien in de nabijheid en liefde van God, dan zullen relaties met mensen om ons heen 
veranderen. 
 

Vrede 
De derde verandering in je leven zal zijn dat Gods liefde je hart zal vervullen met Zijn vrede. 
Het leven van veel mensen wordt gekenmerkt door onrust en verwarring. Ieders bestemming was het 
om te leven en te bloeien vanuit de liefde van onze God. Maar als wij proberen onze eigen weg te 
vinden, dan zullen wij uiteindelijk een innerlijke oorlog ervaren. Wij worden als de verloren zoon, levend 
van het afval van de wereld, terwijl wij hadden kunnen aanzitten aan het diner van onze Koning. Wij 
voelen dat er meer moet zijn en zijn op zoek naar het echte leven. Of wij nu innerlijke vrede zoeken door 
geld en bezittingen, beroemdheid, vermaak of andere goedkope vormen van zogenaamde 
levensvervulling, wij zullen geen blijvend geluk vinden. Blijvend geluk is alleen te vinden als wij omhuld 
worden door de liefde van God die ons Zijn bovennatuurlijke vrede geeft. 
 

Bijbelleessuggestie: 
Lukas 15:1-32 
 

Om over na te denken / gespreksvragen: 
1. Wat is jouw beeld van God? 
 
2. Wat betekent deze gelijkenis voor je persoonlijk? 

 
3. Voel jij je ‘thuis’ en ‘welkom’ bij de Vader? 
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Hoofdstuk 18 

De zin van het leven 
Bill Bright 
 
We leven. Maar wat houdt dit leven nu in? 
Bestaat het uit ademen, eten, drinken, slapen en werken? 
Uit carrière maken, geld verdienen, relaties aanknopen en de behoefte om uit dit alles maar het beste 
en het meeste te halen? 
 
Ook weten we dat het leven waar wij mee te maken hebben uit een begin en een einde bestaat. Het 
begin: het verwekken en de geboorte van een mens. Het eind: de dood, waarbij het lichaam weer 
afgebroken wordt tot niets. Zoals het leven ontstond uit een minuscuul klein bevrucht eitje, zo zal het 
vervallen tot een hoopje stof. Een vreemde tegenstelling: leven en dood. En toch horen beide tot het 
leven zoals wij dat kennen. Het is leven met een domper. 
 
Tweeduizend jaar geleden leefde er Iemand die met een revolutionaire boodschap kwam. Hij sprak over 
ánder leven, over ééuwig leven. Het was Jezus Christus en Zijn boodschap noemen we Evangelie, wat 
betekent: goed nieuws. 
 
Veel mensen trekken bij het horen van de naam Jezus Christus of bij het noemen van het Evangelie hun 
schouders op. Meestal omdat ze slechts vage flarden opgevangen hebben, maar eigenlijk niet weten 
wat die boodschap nu inhoudt en er misschien ook niet in geïnteresseerd zijn. 
Of ze zijn afgeknapt op de levensstijl van mensen die beweerden volgelingen van Christus te zijn. Weer 
anderen hebben nooit het initiatief of de moed getoond om eens objectief over het leven en de 
boodschap van Jezus Christus na te denken. 
Jezus sprak over het leven dat Hij aanbiedt als zinvol. Een leven met een doel, inhoud en toekomst. Hij 
zei bijvoorbeeld: ‘Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben,’ (Johannes 10:10). Hij 
leerde dat we niet toevallig op de wereld zijn gebracht om een miserabel tot middelmatig bestaan te 
leiden, maar dat we door een persoonlijk God zijn geschapen om doelbewust en gelukkig te leven. 
 
De mens is zelfs het hoogst ontwikkelde levende wezen. En omdat alles in de natuur een doel heeft, is 
het logisch dat er ook een plan is voor de mens. Als God ons nu met een doel heeft geschapen, is het 
dan niet redelijk en normaal dat Hij dat doel op de één of andere manier tot uitdrukking heeft gebracht? 
Zou Hij, Die ons heeft geschapen, ons in het onzekere laten en zeggen: ‘Zoek het zelf maar uit?’ Uit alles 
blijkt het tegendeel. 
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Ontdekken 
Maar hoe kan de mens Gods plan te weten komen? 
Er zijn elf wereldgodsdiensten en de meeste ervan hebben hun ‘heilige geschriften’, maar als we die 
objectief bestuderen, komen we al gauw tot de conclusie dat er een belangrijk verschil is tussen de 
Bijbel en die andere godsdienstige boeken. Hoewel er veel goeds is te vinden in de geschriften van de 
diverse godsdiensten, wordt ons al gauw duidelijk dat zij in de verste verte niet zijn te vergelijken met de 
Bijbel waarop het christendom is gebaseerd. God heeft door middel van de bijbelse geschriften op een 
unieke en speciale manier tot de mensen gesproken. Aan de hand van een aantal punten willen we die 
boodschap van God in grote lijnen aan je voorleggen. 
 
De Bijbel zegt dat God heilig is en de mens zondig. Er is een grote kloof tussen God en de mensen. 
Voortdurend probeert de mens - van de meest primitieve inboorling tot de meest briljante geleerde - 
God te vinden en gelukkig te worden door zijn eigen inspanning. In de geschiedenis van de mensheid 
zien we dat de mens door allerlei filosofieën en godsdiensten heeft geprobeerd de kloof te overbruggen 
om zó God te vinden en de toegang tot een zinvol, gelukkig leven. Maar evenmin als een mens over een 
honderden meters breed ravijn kan springen, of op een ladder van twee meter naar de hemel kan 
klimmen, kan hij de kloof tussen God en de mens overbruggen. De Bijbel legt uit dat dit onmogelijk is, 
omdat God heilig en rechtvaardig is en de mens zondig. De mens werd geschapen om in gemeenschap 
met God te leven. Als vriend van God. Maar in zijn koppige eigenzinnigheid en ongehoorzaamheid gaf de 
mens er de voorkeur aan zijn eigen weg te gaan, onafhankelijk van God, waardoor de relatie met God 
werd verbroken. Die eigenzinnigheid - de Bijbel noemt het zonde - wordt vaak gekenmerkt door actief 
verzet of passieve onverschilligheid. 
Als we de stekker van een lamp uit het stopcontact trekken, is de stroomtoevoer verbroken en gaat het 
licht uit. Dit is vergelijkbaar met wat er gebeurde toen de mens het contact met God verbrak. De Bijbel 
zegt: ‘Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God’ (Romeinen 3:23). ‘Want het loon 
van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere,’ 
(Romeinen 6:23). 
 

Innerlijke onrust 
Zonde is dus geen kwestie van zich bedrinken, een moord of een zedenmisdrijf begaan, enzovoorts. Dat 
zijn alleen maar de gevolgen van de zonde. De symptomen van een leven, dat van God gescheiden is, 
bestaan ook niet alleen uit grove zonden, maar ook uit minder opvallende problemen, zoals: 
neerslachtigheid, prikkelbaarheid, geen doel hebben, rusteloos en machteloos zijn, geen werkelijke 
interesse in het leven hebben, totaal ‘genoeg’ hebben van alles, minderwaardigheidscomplexen, 
frustraties, het verlangen de werkelijkheid te ontvluchten en angst voor de dood. Deze en vele andere 
verschijnselen zijn het bewijs dat de mens afgesneden is van de Enige Die hem de kracht kan geven een 
waardevol en zinvol leven te leiden. 
Augustinus, één van de grootste wijsgeren van alle tijden, zei: ‘Gij hebt ons gemaakt voor Uzelf, o God, 
en onze harten zijn rusteloos totdat ze rust vinden in U.’ 
En Pascal, de grote natuurkundige en filosoof, zei, toen hij het verlangen in het mensenhart beschreef: 
‘Er is een door God gevormde leegte in het hart van ieder mens, die alleen maar gevuld kan worden 
door God, de Schepper, Die Zich kenbaar gemaakt heeft in Jezus  
Christus.’ 
 

God neemt initiatief 
Als God dan een plan met ons leven heeft, en alle menselijke pogingen om God te vinden vruchteloos 
zijn, dan hebben we de Bijbel nodig om te weten te komen wat Gods manier is om dit leven te vinden. 
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De Bijbel zegt ons: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven 
heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft,’ (Johannes 3:16). Met 
andere woorden: deze grote kloof tussen God en de mens kan niet worden overbrugd door het werk 
van de mens, maar alleen door het werk van God door Zijn Zoon Jezus Christus. We kunnen God dus niet 
leren kennen door middel van onze ‘goede werken’.  
‘Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u,  het is de gave van God; niet 
uit werken,  opdat niemand zou roemen,’ (Efeze 2:8-9). Goede werken zullen volgen nadat wij Gods gave 
hebben aangenomen; ze drukken onze dankbaarheid uit. 
Godsdienst en filosofie zijn wel eens de beste pogingen van de mens genoemd om God te vinden; 
christendom Gods beste poging om de mens te vinden. 
 
Wie is nu deze persoon Jezus Christus? En waarom kon Hij de kloof tussen een heilig God en de zondige 
mens overbruggen? 
Laten we even in de geschiedenis teruggaan. Jezus van Nazareth werd ‘ontvangen van de Heilige Geest’ 
en geboren uit de maagd Maria, ruim 2000 jaar geleden. 
Honderden jaren geleden hadden de grote profeten van Israël Zijn komst voorspeld. Het Oude 
Testament, dat is geschreven door vele schrijvers gedurende een periode van 1500 jaar, bevat meer dan 
300 aankondigingen van Zijn komst. Op 30-jarige leeftijd begon Hij in het openbaar te prediken en in de 
drie daaropvolgende jaren wees Hij de mensen de weg naar een doelbewust en zinvol leven - naar het 
eeuwige leven waar geen eind aan komt. 
 
Het leven dat Jezus leidde, de wonderen die Hij deed, de woorden die Hij sprak, Zijn dood aan het kruis, 
Zijn opstanding, Zijn hemelvaart - alles wijst op het feit dat Hij meer was dan alleen een mens.  
Hij zei van zichzelf: ‘Ik en Mijn Vader zijn één,’ (…) ‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien,’ 
(Johannes 10:30; 14:9). 
 

Jezus is God 
Het is belangrijk voor ogen te houden dat Jezus Christus zei God te zijn. Hij beweerde de schepper te zijn 
van een geheel nieuwe manier van leven. Uit de geschiedenis weten we dat overal waar Zijn boodschap 
doordrong nieuw leven, nieuwe hoop en een nieuw levensdoel ontstonden. Óf Jezus van Nazareth was 
Degene Die Hij voorgaf te zijn - de Zoon van God en de Redder van de wereld - óf Hij was de grootste 
bedrieger die de wereld ooit heeft gekend. 
Als zijn aanspraken vals waren, zou een leugen meer goeds tot stand hebben gebracht dan ooit de 
waarheid heeft gedaan. Is het dan niet vanzelfsprekend dat deze Persoon (van wie de meeste mensen 
die de feiten kennen zeggen dat Hij de grootste leraar en leider en het grootste voorbeeld is dat de 
wereld ooit heeft gekend) de enige is die de kloof tussen God en mensen kon overbruggen zoals Hijzelf 
en de Bijbel ons zeggen? 
De apostel Paulus schreef: ‘Want het loon van de zonde is de dood,  maar de genadegave van God is 
eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere,’ (Romeinen 6:23). 
Als je de godsdiensten en filosofieën van de wereld bestudeert, zul je - afgezien van het kruis van Jezus 
Christus - nergens een oplossing vinden voor de zonde van de mens. De Bijbel zegt dat er zonder 
bloedstorting geen vergeving of verwijdering van de zonde mogelijk is (Hebreeën 9:22). En elders in de 
Bijbel wordt met betrekking tot Jezus tegen ons gezegd: En de zaligheid is in geen ander, want er is 
onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden,’ 
(Handelingen 4:12). Jezus zelf zei: ‘Ik ben de Weg,  de Waarheid  en het Leven.  Niemand komt tot de 
Vader dan door Mij,’ (Johannes 14:6). 
Jezus sprak over dit leven eens met Nicodemus, die bij Hem om raad kwam. Nicodemus was een 
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Farizeeër, een lid van de Joodse Raad, één van de belangrijkste godsdienstige leiders van zijn tijd. We 
lezen dat Hij, wat de wet betrof, onberispelijk leefde. Een integere man. Hij verlangde er zo naar God te 
behagen, dat hij zevenmaal per dag bad. Hij ging driemaal per dag naar de synagoge om God te 
aanbidden. En toch zag hij in het leven van Jezus iets dat hij bij zichzelf miste; het was, alles bij elkaar, 
een leven van hogere kwaliteit. 
Nicodemus begon met te zeggen: ‘Rabbi, wij weten dat U van God gekomen bent als leraar, want  
niemand kan deze tekenen doen die U doet, als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen hem: 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God 
niet zien. Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet 
voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk 
van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest,’ 
(Johannes 3:2-6). Jezus wijst hier op de radicale verandering die Hij beoogt. Een verandering die alleen 
God kan geven door Zijn Geest. 
 

Van rups naar vlinder 
Een rups, die over de grond kruipt, is een lelijke, harige worm. Maar op een dag weeft hij een cocon om 
zich heen. En uit die cocon komt een prachtige vlinder tevoorschijn. 
We begrijpen niet helemaal wat er is gebeurd. We realiseren ons alleen dat, waar eerst een rups over de 
grond heeft gekropen, nu een vlinder opstijgt naar de hemel. Zo is het ook in het leven van een christen. 
Leefden we eens op het laagste niveau als zondige, egocentrische mensen, als kinderen van God hebben 
we nu een gelukkig leven op het hoogste niveau. 
Een mens wordt christen door een geestelijke geboorte. Anders gezegd: God is Geest en we kunnen 
geen gemeenschap met Hem hebben tenzij we geestelijke schepselen worden en dat gebeurt als Jezus 
in ons leven komt. Een mens kan geen gemeenschap met God hebben als Christus niet in hem woont. 
Zonder Hem weten we niets van Zijn plan met ons leven. Gods Woord is dan een saai, oninteressant 
boek. Maar als Jezus in ons leven komt, dan gaat Zijn Geest ons leven beheersen, dan zijn we graag met 
andere christenen samen, gaat de Bijbel voor ons leven en willen we dat ons leven waarde heeft voor 
Hem. 
 
Stel je eens voor dat we in een kamer zitten en we weten dat er verschillende mooie 
televisieprogramma’s zijn. We kijken en luisteren en toch kunnen we de beelden niet zien of de 
stemmen horen. Wat hebben we nodig? Een televisietoestel. Op het ogenblik dat we het apparaat in de 
kamer plaatsen en de knop omdraaien, kunnen we een stem horen en een beeld zien. Zo is het als 
Christus in ons leven komt. Hij is het goddelijk instrument dat ons op God afstemt. Hij leert ons Gods 
liefde kennen en Zijn wil voor ons leven. 
 
De eigen wil van de mens is in wezen het enige wat hem van God scheidt - en dus ook van Zijn liefde en 
vergeving. Het betekent concreet dat we als mens bereid moeten zijn onze eigen wil aan de wil van 
Christus over te geven en Hem als Redder, Leider en Heer van ons leven te erkennen. 
In gebed mogen wij Hem vragen ons leven binnen te komen, onze zonden te vergeven en Zijn 
rechtmatige plaats in te nemen. Het houdt niet in dat we dan perse een bijzondere emotie doormaken. 
We mogen weten dat God, trouw aan Zijn belofte, in ons komt wonen en geleidelijk, als het ontluiken 
van een prachtige roos, ons bewust wil laten worden van de schoonheid en de ‘geur’ van Zijn 
tegenwoordigheid. Hij wil ons een nieuwe kwaliteit van leven geven vanaf het moment dat we ons leven 
voor Hem openstellen. 
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Christus is te vertrouwen 
Misschien leeft bij jou de vraag: ‘Stel dat ik Christus vraag in mijn leven te komen en er gebeurt niets. 
Misschien wil Hij helemaal niet naar mij luisteren?’ Christus is echter te vertrouwen. Hij heeft beloofd 
dat Hij binnen zou komen. Hij liegt niet. Een chemicus die in zijn laboratorium aan een proef begint, 
weet dat hij, door rekening te houden met de tabel van chemische valentie, het verlangde resultaat 
krijgt. Een wiskundige weet dat de tafels van vermenigvuldiging juist en betrouwbaar zijn en de wet van 
de zwaartekracht onwrikbaar vaststaat. Precies zo zijn de wetten die op geestelijk gebied gelden, vast en 
betrouwbaar. En als de God Die alle dingen schiep en de wetten vaststelde die alle dingen beheersen, 
zegt dat Hij jouw leven zal binnenkomen en het zal veranderen, kun je op deze belofte onvoorwaardelijk 
aan. 
Denk eens na over het volgende bijbelgedeelte: ‘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,’ 
(Openbaring 3:20). Jezus klopt aan de deur van ons leven en wil contact met ons hebben en ons écht 
leven aanbieden. 
In de regel is ons leven vol van allerlei activiteiten, zoals zaken doen, reizen, geldzaken, maatschappelijk 
en huiselijk leven, maar meestal ontbreekt een duidelijk doel dat ons leven richting en betekenis geeft. 
Jezus klopt - de situatie kennend - aan de deur van ons hart en vraagt of Hij binnen mag komen. Hij wil 
zich niet opdringen. Jezus wil in ons leven komen en harmonie brengen waar nu disharmonie is; doel en 
zin, waar nu iets ontbreekt. Hij wil onze zonden vergeven en de kloof tussen God en ons overbruggen. 
Hij wil niet in ons leven komen als een gast, maar Hij wil ons leven beheersen en leiding gaan geven als 
Heer en Meester. 
 

Jezus op de troon 
Er is een ‘troon’ in ieder hart, en als mens willen wij op deze troon zitten. Christus wacht echter op het 
moment dat we Hem uitnodigen op de troon plaats te nemen. Wij moeten van de troon af en de 
autoriteit van ons leven aan Hem overgeven. Als Hij het voor het zeggen krijgt, zal dit resulteren in een 
groeiend harmonisch leven. En is het niet beter door een almachtige, liefdevolle God beheerst te 
worden, Die ons geschapen heeft en voor ons heeft geleden, dan in onze eigen zwakke kracht verder te 
gaan? 
Hij wil geleidelijk veranderingen in ons leven aanbrengen waardoor we meer en meer gaan 
beantwoorden aan Gods plan en bedoeling met ons leven. 
 
In de Bijbel lezen we: ‘Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen 
van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven,’ (…) ‘En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons 
het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de 
Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet,’ (Johannes 1:12 en 1 Johannes 5:11-12). (Over leven 
gesproken: er zijn maar weinig mensen die er ernstig rekening mee houden dat we eenmaal moeten 
sterven. De Bijbel herinnert ons aan dat feit: ‘En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal 
moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt,’ (Hebreeën 9:27). Christus maakt de mensen gereed 
voor zowel de dood als het leven en een mens is niet in staat te leven, voordat hij in staat is te sterven. 
 

Nieuwe schepping 
Nog een bijbelse uitspraak: ‘Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping:  het oude is 
voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden,’  (2 Korinthe 5:17). 
Als je ernaar verlangt een nieuwe schepping te worden, kun je dit tegenover God in gebed uitspreken. 
Zoek een rustige plaats op waar je kunt knielen of buig in alle eerbied en oprechtheid je hoofd. 
Je zou bijvoorbeeld het volgende kunnen bidden: ‘Heer Jezus, ik heb U nodig. Ik open de deur van mijn 
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leven en aanvaard U als mijn Redder en Heer. Ik dank U dat U mijn zonden vergeeft. Wilt U nu over mij 
regeren op de troon van mijn leven. Verander mij zo dat ik word zoals U mij wilt hebben.’ 
 
 
 
Je kunt ook met je eigen woorden bidden. God kent jouw hart. Hij let niet op woorden, maar op de 
houding van jouw hart. Christus uitnodigen in jouw leven te komen is absoluut de belangrijkste 
beslissing die je ooit kunt nemen en als je dat doet, zullen er vele wonderlijke dingen gebeuren: 
1. Christus zal in jouw leven komen (Openbaring 3:20 en Kolossenzen 1:27); 
2. Jouw zonden zullen worden vergeven (Kolossenzen 1:14 en 1 Johannes 1:7-9); 
3. Je zult een kind van God worden (Johannes 1:12); 
4. Je ontvangt eeuwig leven (Johannes 3:16); 
5. Je leven wordt op een ander spoor gezet, doordat God je Zijn plan en doel met jouw leven laat zien 

(2 Korinthe 5:17 en Kolossenzen 3:9-10). 

 
Leven uit de belofte 
Heb je Christus gevraagd in je leven te komen? Was je toen oprecht? Waar is Hij dan nu? Als je 
teleurgesteld bent, omdat je misschien geen bijzondere emotie doormaakte terwijl anderen wel 
onmiddellijk blijdschap ervaren, realiseer je dan dat een christen moet vertrouwen op het Woord van 
God en niet op gevoelens. Want emoties komen en gaan, maar het Woord van God is betrouwbaar en 
wáár. Toon dit vertrouwen door Hem te danken voor het feit dat Christus in jouw leven gekomen is toen 
je Hem hierom vroeg. Door Hem te danken laten we merken dat we Hem geloven. Neem er bijvoorbeeld 
nu de tijd voor. 
 
Het kost ons niets om christen te worden, hoewel het God Zijn eigen Zoon heeft gekost; maar christen 
worden, zoals God het bedoelt, zal ons tijd en toewijding kosten. Om voor de hand liggende redenen 
moet een christen een beter zakenman, vader, echtgenoot, vrouw, moeder, student of wat dan ook 
willen zijn. De volgende zes suggesties zijn als hulp bedoeld om te groeien in ons geloof en in onze 
omgang met God. 
1. Bid elke dag tot God (Johannes 15:7); 
2. Lees iedere dag in de Bijbel (Handelingen 17:11); 
3. Gehoorzaam God altijd (Johannes 14:21); 
4. Wees een getuige van Christus in woord en daad (Mattheüs 4:19 en Johannes 15:8); 
5. Vertrouw God elk detail van jouw leven toe (1 Petrus 5:7); 
6. Laat je dagelijks leven leiden door de Heilige Geest, om in Zijn kracht elke dag een goede getuige 

van Christus te kunnen zijn (Galaten 5:16-17 en 22, Handelingen 1:8). 
 
In de Bijbel lezen we verder dat we onze eigen bijeenkomsten niet moeten verzuimen, (Hebreeën 
10:25). Houtblokken branden samen goed, maar nemen we één blok uit het vuur, dan dooft het uit. Zo 
is het ook met onze verhouding tot andere christenen. Als je niet bij een kerk hoort waar Christus 
centraal staat en Zijn Woord wordt verkondigd, wacht dan niet tot je wordt uitgenodigd. Neem zelf het 
initiatief en zoek contact met anderen die Christus als hun persoonlijke Verlosser kennen. 
 

Om over na te denken / gespreksvragen: 
1. Wie is Jezus Christus voor mij?  
 
2. Hoe zou ik een ander over Hem kunnen vertellen? 
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God geeft tijd om te leren, lief te hebben en te vertrouwen 
Mr. drs. Timon Ramaker 
 
Leven in onze cultuur met internet, flexibele banen en snelle auto's gaat snel 
De krant lezen?, ik kom er weinig toe. Hooguit in de trein, om mijn reistijd nog een beetje nuttig te 
besteden. Ik denk in een razende trein wat na over dit artikel en lees dan dat er van het recente boek 
van Geert Mak: 'De eeuw van mijn vader', in één jaar tijd 200.000 exemplaren zijn verkocht. Dat is veel. 
Toch apart dat juist in onze gestreste cultuur de tijdsbeelden van Geert Mak zo populair zijn.  
 
Veel mensen hebben het gevoel te weinig tijd te hebben. Of zelfs dat ze door de tijd geleefd worden. 
Het gaat gewoon allemaal te snel. Sommigen reageren hierop door in het verleden te gaan leven. 
Iemand kan het verleden zien als het verloren paradijs: ‘Vroeger was alles beter, waar gaat het naar 
toe?’ Weer anderen kiezen ervoor om in de toekomst te gaan leven: in dromen en projecten. ‘Als ik 
maar eenmaal die baan heb, dan komt alles weer goed.’  
 

Hier en nu 
Jezus heeft in Zijn onderwijs vaak gewezen op het belang van leven in het hier en nu. ‘Waarom maakt u 
zich bezorgd om de dag van morgen? Elke dag heeft voldoende aan zijn eigen kwaad.’ En Hij leerde zijn 
discipelen bidden: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood.’ De uitdaging en levenskunst is om niet in 
verleden of toekomst te leven, maar nu. Dit betekent niet dat het verleden of de toekomst onbelangrijk 
zijn. Nee, een onvoltooid verleden werkt bijvoorbeeld door tot op de dag van vandaag. Leven in het hier 
en nu is niet gemakkelijk. Waarom niet? Omdat het leven hier en nu niet volmaakt en 'af' is. Ik geloof dat 
de Bijbel ons kan helpen om goed met de tijd te leren omgaan. Ook al ervaren we de tijd vaak als een 
last, we mogen weten dat de tijd wordt verlost.  
 

Schepper 
Het eerste wat mij helpt is dat God de Schepper van de tijd is. In de westerse filosofie is de tijd altijd als 
iets negatiefs gezien. Tijd betekent immers tijdelijkheid. Tijdelijkheid betekent een komen en gaan, 
misschien zelfs verval, maar in ieder geval onvolkomenheid. Daarom zoeken veel filosofen naar eeuwige 
waarheden die niet onderhevig zijn aan de vloek van de tijd. 
De Bijbel ziet dat echter anders. Genesis 1 begint als volgt: ‘In het begin schiep God de hemel en de 
aarde.’ In den beginne, het begin van de tijd. Hoewel God zelf buiten de tijd staat heeft Hij de kosmos 
geschapen in de tijd. God zegt van die schepping, en dus ook van de tijd, dat deze goed was. God schiep 
de tijd en houdt van de tijd. Dat blijkt ook uit de opbouw van Genesis 1, waar gesproken wordt hoe God 
in zes scheppingsdagen de aarde maakt. Zo werkt God: dag voor dag. Voor alles is een eigen tijd. En dan 
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rust Hij. Dat patroon zien we ook verder in de Bijbel. God maakt zich bekend in de geschiedenis en 
wordt zelfs deelnemer aan de geschiedenis, doordat de Zoon van God mens wordt. Daarom mogen we 
niet negatief over de tijd spreken.  
Maar waarom schiep God zo omslachtig? Waarom schiep Hij niet in één klap? Waarom schiep Hij ons 
niet compleet - in een eeuwig nu? Volgens mij omdat God weet dat het mooiste wat er op aarde is en 
wat ons mens maakt - liefde en vertrouwen - er niet in één klap kan zijn. God heeft ons geschapen om 
lief te hebben. En liefhebben is iets dat alleen uit vrijheid kan gebeuren. Liefde groeit doordat je 
aandacht hebt en open staat voor de ander en de wereld. En daar heb je tijd voor nodig. Liefde groeit. 
En iets dat gegroeid is, heeft waarde. Een goede fles wijn wordt beter naar mate die langer ligt. Zo is het 
ook met mensen. Door de tijd wint liefde aan betekenis in diepte en kleur. De zin van de tijd is dat we 
groeien, leren liefhebben, leren vertrouwen. De tijd is een kostbaar geschenk.  
 

Zwoegen  
De tijd een kostbaar geschenk... Dat is heel optimistisch geformuleerd, maar is het niet zo dat we de tijd 
toch ook vaak als een last en vloek ervaren? Hier komen we bij het tweede belangrijke moment van 
Gods openbaring. Met de opstand van de mensen tegen God heeft de tijd een schaduwzijde gekregen. 
Wij eigenden ons de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad toe. Wij wilden zelf wel 
uitmaken wat goed is. Het gevolg was dat er een kloof tussen God en de mens kwam. Daarvóór was er 
contact en gemeenschap. Door de zondeval werd die relatie gestoord. En niet alleen dat: ook de relatie 
van de mens tot zijn medemens en de relatie van de mens tot zichzelf en met de natuur kwam in de 
knoop. Mensen gingen hun tijdelijkheid in negatieve zin ervaren. Los van God is de tijd een afgrond, 
want het ene moment ben je er en het andere misschien niet. De filosoof Heidegger definieerde het 
leven daarom als een 'Sein zum Tode'. Door de zondeval ging de mens de tijd als verval ervaren. Een van 
de wetten van de natuurkunde is de wet van de entropie: aan zichzelf overgelaten wordt de kosmos 
steeds chaotischer. Een wereld zonder God is een wereld in de val. Genesis 3:17 spreekt over 'zwoegen'. 
Daarin wordt onze moeite met de tijdsbeleving duidelijk verwoord.  
 

Herschepper 
Na de zondeval had God het volste recht om te zeggen: ‘Weg met die schepping, een mislukt 
experiment, laat Ik het helemaal opnieuw gaan doen.’ Maar zo is God niet. Het bijzondere van de God 
van de Bijbel is dat Hij trouw is. Hij houdt de aarde vast en wil de aarde redden. Zo heeft Hij zich bekend 
gemaakt. Waarom Hij dat wil? Omdat Hij liefde is. Hij wil niets liever. Zijn hart draait zich om als Hij ziet 
wat mensen elkaar aandoen. Als Hij de eenzaamheid ziet, als Hij de milieuvervuiling ziet. 
God wil redden. Dat is vanaf het begin duidelijk. Hij blijft de schepping trouw. Dat betekent voor de tijd 
dat de tijd niet alleen maar vloek is. Nee, de tijd is ook door God geschapen en draagt nog steeds iets 
van het goede in zich. Daarom bevestigt God de tijd. Sterker, Hij wil ook de tijd redden, her-scheppen. 
Je ziet dat eigenlijk al in de manier waarop God met Zijn mensen omgaat. Je zou Gods openbaring 
kunnen lezen als een leerproces. God wil ons leren leven. Hij heeft ons gemaakt om lief te hebben. Dat 
kan niet een, twee, drie, maar is iets dat in en aan ons groeit. In het Oude Testament leert God daarom 
Zijn volk te wachten.  
God leert ons in de tijd. Niet om ons te plagen of zo, maar omdat Hij ons zo gemaakt heeft. Net zoals we 
niet kunnen leven zonder de wetten van de zwaartekracht, kunnen wij als mens niet leven buiten ruimte 
en tijd. De waarden die ons mens maken: liefde, vertrouwen en creativiteit overkomen ons niet, maar 
krijgen eerst betekenis door de groei, die mogelijk gemaakt is in tijd.  
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Bevrijding 
Christus heeft het verleden, ja ook ons verleden, verlost. Wij zijn geen slachtoffer meer van ons 
verleden, omdat er vergeving is en een opnieuw beginnen. We mogen opnieuw beginnen en vergevend 
leven vanuit Gods vergeving. En dat gaat ver. Ook dingen die wij verkeerd hebben gedaan en die wij niet 
meer recht kunnen zetten, kunnen we aan God overlaten. Christus is de bemiddelaar. In de eerste plaats 
tussen ons en God, maar ik geloof zeker ook ten aanzien van al die dingen uit het verleden die wij niet 
meer recht kunnen zetten. 
Daarom is er ook geen verloren tijd voor hen die Hem liefhebben. Jezus neemt 'verloren' tijd op in zijn 
echte tijd. ‘Het is volbracht,’ zegt Hij aan het kruis. Dat was het sein dat onze verloren tijd door Hem 
opgevangen wordt. ‘God zoekt wat voorbij gegaan is,’ (Prediker 3:15). Ook de tijd zal Hij bevrijden uit 'de 
slavernij van het verderf,’ (Romeinen 8:21). Christus bevrijdt ons ook van zorgen voor de toekomst, 
omdat wij Zijn liefde hebben leren kennen, (Romeinen 8:38-39).  
 

Stap voor stap 
God herschept de tijd. De tijd is een gave voor wie God vertrouwt. Het verleden maakt je niet tot 
slachtoffer, de toekomst is geen last. We mogen stap voor stap leven. God geeft ons de tijd en alles 
heeft zijn eigen tijd. Dankzij de tijd die God ons geeft, kunnen we echt ontplooien en kan er een tijd voor 
alles zijn. Tijd is een kans tot groei. Wij willen alles gelijk nu, onmiddellijk, direct, maar dat is een 
kinderlijke wens. God weet dat wij door wachten leren vertrouwen en liefhebben. God respecteert onze 
menselijkheid, onze vrijheid en verantwoordelijkheid en geeft ons daarom tijd. God verlangt er namelijk 
van harte naar dat wij in relatie tot Hem en andere mensen groeien tot volwassenheid, vrijheid en 
verantwoordelijkheid. 
 

Bijbelleessuggesties: 
Prediker 3:15 
Mattheüs 6:25-34 
Filippenzen 4:6 
Romeinen 8:21-39 
 

Om over na te denken / gespreksvragen: 
1. Jezus bad: ‘Uw Koninkrijk kome,’ en niet: ‘Laat ons naar Uw Koninkrijk gaan.’ Wij hebben graag de 

dingen in eigen hand. En omdat wij vaak ervaren dat er zo weinig tijd is, hebben wij veel haast. 
Herken je dit? 
 

2. Waarom zijn we vaak ongeduldig?  
Wat betekent het gebed van Jezus voor onze drukke levens?  
Is je zorgen maken trouwens verkeerd?  
 

3. Hoe kunnen we met verleden, heden en toekomst te midden van onze drukke en spanningsvolle 
levens als vrije mensen leven?  
Hoe leren wij om meer in Gods vergeving en genade te ontspannen?  


