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Inleiding
Dit materiaal gaat over God leren kennen en Hem gaan ervaren als een persoonlijke God en Vader
die in ons leven geïnteresseerd is. Maar ook over de gevolgen daarvan voor onze levenshouding en
manier van leven. In het eerste deel zal het beter leren kennen van God centraal staan. In het tweede
deel de uitwerking ervan in een houding van bewogenheid ten opzichte van mensen en van de nood
in onze wereld.

God leren kennen
Wie is God eigenlijk voor ons en hoe kunnen wij Hem beter leren kennen? God heeft Zich op vele
wijzen bekend gemaakt omdat Hij gekend wil worden. Als Schepper, als Verbondsgod van Israël, als
Degene die Zijn Zoon Jezus Christus aan de wereld gaf, als de hemelse Vader die een relatie van
liefde en toewijding verlangt met Zijn kinderen.
Maar God heeft Zich ook kenbaar gemaakt in de Bijbel, een boek over Hem en Zijn handelen met
mensen en volken. Daarbij presenteert Hij Zich als een volkomen toereikend God, de Enige God,
Degene die ons leven zin, richting, bescherming en toekomst wil geven.

Gods Naam: een veelkleurig portret
God heeft Zich verder geopenbaard in vele namen: namen die iets vertellen over wie Hij is en welke
eigenschappen Zijn wezen kenmerken. Maar ook wat Zijn betekenis voor ons leven kan zijn. God
leren kennen houdt dan ook in dat we over Zijn namen willen nadenken.
Over de namen van de Drie-enig God: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Dat wij
nadenken over God in het vertrouwen dat wij onder de indruk zullen raken van Zijn grote Naam, Zijn
wezen, een God die in Jezus ook onze God en Vader wil zijn.

Kennis alleen is niet voldoende
Kennis over God is niet hetzelfde als het kennen van God. God verlangt naar een relatie van hart tot
hart. Hij wil dat wij bereikbaar zijn, ons laten aanspreken en laten liefhebben tot in het diepst van ons
wezen. Een relatie die leidt tot bewuste overgave en groeiend vertrouwen. Een relatie die verder
gaat dan alleen kennis en inzicht, die ons hele bestaan raakt: onze emoties, onze persoonlijkheid en
onze relaties. Onze visie op gebed en de nood van de wereld. Ook worden onze verlangens, onze
strijd en angsten, ons falen, onze vragen en ons verdriet, onze keuzen en onze daden in de relatie
met God betrokken. Geloven met ons hoofd (met inschakeling van ons verstand), met ons hart
(waarbij we onbevangen als een kind willen zijn) en met onze handen (onze manier van leven).

Door God gekend zijn
In Galaten 4:9 benadrukt Paulus dat het door God gekend zijn nóg belangrijker is dan het kennen van
God. '...en nu u God kent, ja wat meer is, door God gekend bent...' Rusten in Gods aanvaardende
liefde, waarin wij voor Hem een open boek durven worden, bewerkt verandering van binnenuit.
Daarom is het zo belangrijk dat we tot God durven naderen en de ontmoeting met Hem willen
zoeken. Dan leren wij Hem als een Vader kennen en als Iemand die Zichzelf aan ons wil openbaren.
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Hij maakte het door Zijn Zoon mogelijk. Jezus bevestigt dit met Zijn woorden uit Johannes 14:21 en
23. '...en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan
hem openbaren. (...) Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal
hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.'

Liefde doorgeven
Wanneer we leren rusten én handelen vanuit Gods liefde en wezen, dan durven we ook bruggen te
slaan naar harten van mensen. Gods Geest wil ons bewogen mensen maken, mensen die willen
groeien in een betrokken levensstijl. Bewogenheid is dan ook een vrucht van de Geest die uit het
kennen van onze hemelse Vader voortvloeit. Bewogenheid wijst naar de bron van liefde: naar God
zelf die Zich bekend wil maken. Ook aan ons en via ons aan anderen. Van harte hoop ik dat deze
uitgave daaraan zal meewerken.
Tekst: Marleen Ramaker
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Hoofdstuk 1

God de Schepper
Hoe kunnen we iemand vertrouwen en liefhebben die we niet kennen en hoogachten?
Volgens de Bijbel kunnen we God leren kennen als God de Vader, God de Zoon en God de Heilige
Geest. Een God die als Persoon ons vertrouwen waard is en die ons leven richting en vervulling geeft.
Die ons tot onze bestemming wil laten komen. Een kennen dat verband houdt met verworven inzicht
en een ervaren van de waarheid ervan.

Maar hoe kunnen wij als beperkte mensen God beter leren kennen?
We zijn waarschijnlijk al met verschillende antwoorden bekend: door naar datgene te kijken wat Hij
schiep zoals de natuur. Door naar Zijn handelen te kijken met Zijn volk Israël, en vooral door naar Zijn
Zoon te kijken die onder ons kwam wonen als ‘levend Woord van God’. Hij maakte in Zijn leven dat
Woord heel tastbaar.
Vanaf het begin is God een sprekende God geweest. Daarom willen we vooral nadenken over
datgene wat God over Zichzelf zegt en hoe God Zich als een sprekende God bekend wil maken. Wij
beginnen met de namen van God de Vader, en zullen daarna stil staan bij enkele namen van God de
Zoon en God de Heilige Geest. Waarom? Omdat God Zich vanaf het begin voorstelt als: ‘Wij’ en toch
één is. Binnen de Godheid is er communicatie en samenwerking en die God heeft ook de mens
bestemd om in betrokkenheid en in communicatie met Hem te leven. Jezus sprak hierover in Zijn
laatste gebed, wanneer Hij denkt aan Zijn volgelingen, door de eeuwen heen: '...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,' (Johannes 17:21).

God, de almachtige Schepper
In het Hebreeuws komen verschillende namen van God voor die wij in onze Nederlandse taal niet
hebben. In Genesis 1 ontmoeten wij God allereerst als Elohim (Hebreeuwse uitspraak: ee-lo-hiem),
de almachtige Schepper, in het Nederlands vertaald door ‘God’.
In Genesis 1:1 lezen we ‘In het begin schiep God…’ In de eerste twee hoofdstukken van het
bijbelboek Genesis komt volgens dr. Herbert Lockyer, schrijver van: ‘All the divine names and titles in
the Bible’ (Zondervan Publishing House, Grand Rapids, USA 49506), 35 keer de naam Elohim voor in
het verband van Zijn scheppend handelen. Daarnaast komt deze naam veel voor in Deuteronomium
en de Psalmen, in Psalm 68 bijvoorbeeld wel 26 keer, in het hele Oude Testament wel 2600 keer.
Deze naam van God is volgens hem in het Hebreeuws een meervoudsvorm en wijst op de eenheid
tussen God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; de God boven ons, bij ons en in ons. Zo lezen we
in Genesis 1:1 staat letterlijk: ‘In het begin schiep God de hemel en de aarde.’ En in vers 26: ‘Laten Wij
mensen maken...’
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Vanaf het begin is de Drie-enige God één in handelen en getuige van het feit dat God een relatie in
verbondenheid met de mens wil: de mens die als beelddrager van God werd geschapen.
Enkele plaatsen die over deze verbondsrelatie van Elohim met de mens spreken:
Genesis 1:1: ‘In het begin schiep God de hemel en de aarde.’ Genesis 1:26- 28: 'En God zei: Laten Wij
mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis, (...) En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar
het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. En God zegende hen...'
Genesis 2:7: '...toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de
levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen.'

God, de enig ware God
Eloah (è-loo-aa) en El (eel): volgens R.A. Hakvoort, schrijver van: ‘Namen van God in het Oude
Testament’, Initiaal – Den Haag, worden deze namen vertaald met God. Volgens hem is het
Hebreeuwse woord Eloah het enkelvoud van Elohim: ‘zoals de naam in het meervoud (Elohim) wijst
op de geweldige grootheid van God, zo wijst de naam in enkelvoud (Eloah) erop dat deze God uniek
is.’ Hij is één. De naam El betekent vooral: de machtige en sterke.
Twee voorbeelden: 'Want de HEERE, uw God, is de God der goden en de Heere der heren; die grote,
machtige en ontzagwekkende God, Die niet partijdig is...,' (Deuteronomium 10:17). 'Want Ik ben God,
en geen mens, de Heilige in uw midden...,' (Hosea 11:9).

Om over na te denken / gespreksvragen:
1.

Wanneer wij nadenken over de vraag waar wij vandaan komen en wat onze identiteit bepaalt, is
het idee van een persoonlijk Schepper veelzeggend.
Wat betekent dit concreet?

2.

Volgens Genesis 1:26- 27 zijn wij geschapen als een beelddrager van God: wat houdt dit volgens
ons in?

3.

En in hoeverre willen wij beelddrager zijn (in plaats van ‘als God zijn’) en onze manier van leven
aan Zijn bedoelingen toetsen?

4.

In de schepping zien we Gods almacht en creativiteit in het kleine (denk aan de microflora van
de woestijn) en in het grote (de kosmos met zijn sterrenstelsels).
In hoeverre zijn we doordrongen van Zijn recht op ons leven?
In hoeverre aanvaarden wij Hem als Schepper, die méér is dan het geschapene?
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Hoofdstuk 2

God de Almachtige
In hoofdstuk 1 dachten wij na over Gods macht als Schepper, over Zijn naam Elohim en El. Vaak
wordt Gods naam El verbonden met een bijvoeglijk naamwoord dat een bepaalde kant van Zijn
wezen belicht. Enkele voorbeelden van samengestelde namen van God als El, de machtige:

El Eljon
El Eljon - God de meest Verhevene (Hebreeuwse uitspraak: eel eljoon), de Allerhoogste, zie Psalm
97:9: 'Want U, HEERE, bent de Allerhoogste over de hele aarde, U bent zeer hoog verheven boven alle
goden.' En in Daniël lezen wij over de waarschuwing: '...totdat u erkent dat de Allerhoogste Heerser is
over het koningschap van de mensen en dat geeft aan wie Hij wil,' (4:25). '...totdat hij erkende dat
God, de Allerhoogste, Heerser is over het koningschap van de mensen en daarover aanstelt wie Hij
wil,' (5:21).

Persoonlijke overdenking:


Zie je God als de Allerhoogste, de meest Verhevene?



Geef je Hem die erkenning?

El Rai
El Rai - God die ziet (eel raa-íe). Wij lezen hierover in Genesis 16. Wanneer Sarai Hagar als zwangere
vrouw weggezonden heeft en zij in de woestijn terechtgekomen is, ontmoet de Engel des Heren haar
en zegt: '...Hagar, slavin van Sarai! Waar komt u vandaan en waar gaat u heen? Zij zei: Ik ben op de
vlucht voor mijn meesteres Sarai. Toen zei de Engel van de HEERE tegen haar: Keer terug naar uw
meesteres, en onderwerp u aan haar gezag. Verder zei de Engel van de HEERE tegen haar: Ik zal uw
nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. Ook zei de
Engel van de HEERE tegen haar: Zie, u bent zwanger; u zult een zoon baren en u moet hem de naam
Ismaël geven, omdat de HEERE uw verdrukking gehoord heeft, (16:8-11).
Toen Hagar zich bewust werd van alles wat tot haar gezegd was en ervoer dat God haar in haar
ellende had gezien, sprak ze: ‘… U bent de God Die naar mij omziet! Want zij zei: Heb ik hier dan Hem
gezien Die naar mij omgezien heeft?’ (16: 13). De Heer had niet alleen gehoord (16:11) maar ook
gezien. Hij was van haar leefsituatie op de hoogte en handelde ten gunste van haar en haar
toekomst.
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Persoonlijke overdenking:


Geloof je dat God jou ziet en van al jouw omstandigheden op de hoogte is?



Deze God, Die jou ziet en jouw leven kent.
Durf je Hem mijn God te noemen?
Wil je door Hem gezien worden?



Sta je open voor Hem en Zijn zorg en leiding?

El Sjaddai
El Sjaddai - de almachtige, toereikende God (eel sjaddaj), de God die voorziet in genade, en Zijn
belofte tot uitvoer zal brengen. Wij lezen hierover in Gods ontmoeting met Abraham. ‘Toen Abram
negenennegentig jaar oud was, verscheen de HEERE aan Abram en zei tegen hem: Ik ben God, de
Almachtige! Wandel voor Mijn aangezicht en wees oprecht. Ik zal Mijn verbond sluiten tussen Mij en
u, en u uitermate talrijk maken. Toen wierp Abram zich met het gezicht ter aarde en God sprak met
hem: Wat Mij betreft, zie, Mijn verbond is met u! U zult vader worden van een menigte volken,’
(Genesis 17:1-4). God zegt dat de belofte van een zoon en een groot nageslacht betrouwbaar is, ook
al is Abraham oud geworden en zijn vrouw menselijkerwijs gesproken onvruchtbaar. Het woord
Sjaddai is afgeleid van een woord dat berg, rots betekent. Deze almachtige God is vast te vertrouwen
en op Hem kan gebouwd worden. Een voorbeeld: Jakob noemt in zijn laatste woorden tot Jozef, God
‘de rots van Israël’ en ‘de Almachtige,’ (Genesis 49:24-25).

Persoonlijke overdenking:


Geloof je dat God openingen kan geven waar menselijke bronnen en mogelijkheden zijn
uitgeput?



Wat houdt Zijn almacht voor jou in?



Geloof je in een almacht van liefde?

El Olam
El Olam - De eeuwige God (eel-oo-laam). In Jesaja 40:28 lezen wij: 'Weet u het niet? Hebt u het niet
gehoord? De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet
afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht.'
'De HEERE God is echter de Waarheid, Hij is de levende God, een eeuwig Koning...,' (Jeremia 10:10).
In Psalm 90 begint Mozes zijn gebed met de woorden: 'Heere, Ú bent ons een toevlucht geweest van
generatie op generatie. Al vóór de bergen geboren waren en U de aarde en de wereld voortgebracht
had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U God.’

Persoonlijke overdenking:


Wanneer je God wil zien als de Eeuwige, in hoeverre beïnvloedt dit je denken?
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Om over na te denken / gespreksvragen:
1.

Met welke eigenschappen van God zijn we het meest vertrouwd?

2.

In 1 Timotheüs 1:17 wordt benadrukt dat God één in zijn wezen is. 'De Koning nu der eeuwen, de
onvergankelijke, de onzichtbare, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid.
Amen.' Zijn eigenschappen onderstrepen deze eenheid. Zoals een diamant bestaat uit veel
facetten, zo flonkert en schittert de Here God in Zijn openbaringsvormen.
Hoe beleven wij dat?

3.

Nehemia was doordrongen van Gods namen.
Lees Nehemia 9:31-32.
Wat blijkt uit deze verzen?

4.

Voor degenen die nog extra tijd aan de veelzijdigheid van Gods openbaring willen geven:
Lees Jesaja 40:12-31. Schrijf eens op welke beschrijving God van Zichzelf geeft. Hoewel God in
dit gedeelte als de totaal Andere belicht wordt, wil Hij toch de omgang met de mens die Hij
maakte. Als Verhevene vraagt Hij om vertrouwen en wil Hij onze God zijn, (zie de verzen 27-31).
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Hoofdstuk 3

God, de eeuwige Getrouwe
In het Nederlands kennen we niet alleen het woord God voor onze Schepper en hemelse Vader, maar
óók ‘Here’. Wanneer het Gods naam Jah en Jahweh betreft, wordt de Here met hoofdletters
geschreven: HERE of in de HSV: HEERE. Deze naam komt wel 6828 keer in het Oude Testament voor.
‘Het verschil tussen de namen Elohim (God) en Jahweh (HERE) is van groot belang: Elohim is de
verheven Schepper van het heelal; Jahweh is de persoonlijke God die een verbond gesloten heeft
met de mens. Elohim is de alwijze, allerhoogste God; Jahweh is de God die in liefde omziet naar de
mens, in het bijzonder naar Zijn uitverkoren volk Israël, om hen de weg ten leven te wijzen.’
Toch zullen we zien dat in beide namen (El en Jahweh) zowel de afstand tussen de grote God en de
kleine mens, als Zijn liefdevolle nabijheid doorklinken.

Jahweh
Jahweh (volgens Joods gebruik: Aa-doo-nái) benadrukt God als de Eeuwige en altijd trouwe,
onveranderlijke, liefhebbende God.
In Genesis 1 lazen we vooral over God als Schepper. In Genesis 2:4 lezen we over de schepping van
de mens en dàn openbaart God Zich als Jahweh Elohim. Hij wil een Verbondsgod zijn. In de naam
Jahweh komt een belangrijk aspect van Gods wezen naar voren: Hij wil in trouw Zijn volk leiden. Zie
Exodus 3:14 waar God Zich met deze Naam openbaart: ‘IK BEN.’ Voor de Joden is deze naam zó heilig
en kostbaar dat ze liever over ‘de Naam’ of over ‘Here’ (Adonai) spreken. En als ze de Naam
opschrijven, gebruiken ze vier lettertekens JHWH, ‘de naam met vier letters’. Want deze Naam laat
tevens zien dat God de geheel Andere is, die wij alleen kunnen dienen vanuit de ‘vreze des HEREN.’
Vanuit diep respect en eerbied. Vanuit een besef van afhankelijkheid.
Een voorbeeld: Wanneer Mozes de last van het leiding geven aan het volk Israël ervaart, en zijn eigen
onmacht onder ogen ziet, roept hij God aan: 'Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier
niet verder trekken,' (Exodus 33:15). Ook vraagt hij God om een ontmoeting:
'Toon mij toch Uw heerlijkheid! Maar Hij zei: Ík zal al Mijn goedheid bij u voorbij laten komen, en in
uw aanwezigheid zal Ik de Naam van de HEERE uitroepen, maar Ik zal genadig zijn voor wie Ik
genadig zal zijn, en Ik zal Mij ontfermen over wie Ik Mij ontfermen zal. Hij zei verder: U zou Mijn
aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan Mij zien en in leven blijven. Ook zei de HEERE: Zie,
hier is een plaats bij Mij, waar u op de rots moet gaan staan. En het zal gebeuren, als Mijn
heerlijkheid voorbijtrekt, dat Ik u in een kloof van de rots neer zal zetten en u met Mijn hand zal
bedekken totdat Ik voorbijgegaan ben. En zodra Ik Mijn hand wegneem, zult u Mij van achteren zien,
maar Mijn aangezicht zal niet gezien worden,’ (Exodus 33:18-23). God wil Zich aan Mozes bekend
maken en hem verzekeren van Zijn nabijheid en leiding.
Wanneer we ons willen plaatsen in het centrum van Gods hart en wil, zal Hij ook voorzien in ons
leven. De Here God wil in ons leven en in onze geschiedenis herstellend werken. Als Schepper is Hij
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ook een verbond aangegaan waarop een beroep gedaan mag worden. Hij kan herscheppen,
vernieuwen en veranderen omdat Hij de levende is en oorsprong van alles, Heer van alle leven.
Samenvattend: de eigennaam Jahweh toont ons God als de Levende, die ten volle op ons leven
betrokken is, liefdevol en trouw. Tegelijkertijd blijft Hij voor ons ondoorgrondelijk, niet na te
rekenen, maar onze aanbidding waard.
Dit wordt heel mooi verwoord in Jesaja 57:15: ‘Want zo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de
eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de
verbrijzelde en nederige van geest, om levend te maken de geest van de nederigen, en om levend te
maken het hart van de verbrijzelden.’

Om over na te denken / gespreksvragen:
1.

Ondanks Gods heiligheid zegt Hij tegen Mozes dat er een plaats bij Hem is waardoor hij op de
rots kan staan... Mozes mag zijn God ontmoeten, maar hij wordt wel bepaald bij Zijn heiligheid.
Aanvaarden wij dat we God ‘van achteren’, op Zijn rug mogen zien?
Dat Hij als God boven ons staat en in Zijn werken niet is na te rekenen?
Probeer dit met eigen woorden weer te geven:

2.

Ook Jesaja weet ervan: God woont in de hoge en het heilige. Toch wil Hij in het hart van de
nederige mens leven, de mens die het niet meer van zichzelf verwacht maar zich in ootmoed en
geloof toevertrouwt aan deze God (Jesaja 57:15).

3.

Hoe beleven wij deze ootmoed en overgave?
En in hoeverre ontroert ons de gedachte dat God ook in ons leven concreet aanwezig wil zijn als
Verbondsgod die Zich in trouw aan ons leven wil verbinden?
In hoeverre willen wij ons onvoorwaardelijk overgeven aan zijn zorg, liefde en wil?

4.

Op welke barrières moeten wij alert zijn, die ons kunnen verwijderen van God?
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Hoofdstuk 4

God, de Barmhartige
In het voorgaande hoofdstuk lazen wij over de ontmoeting van Mozes met God. Ondanks Zijn
heiligheid mag Mozes toch Zijn aanwezigheid ervaren.
Direct daarna lezen wij in Exodus 34:1 dat God Mozes de opdracht geeft om twee stenen platen te
zoeken waarop Hij de leefregels zal schrijven die verband houden met Gods afspraken met Zijn volk.
Richtlijnen voor het leven die een afspiegeling zijn van de verbondsrelatie met de Here God en die
heilzaam zijn voor Gods volk.

God beschrijft Zichzelf
In Exodus 34:5-6 lezen wij: 'Toen daalde de HEERE neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep
de Naam van de HEERE uit. Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God,
barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw…’
Deze vijf omschrijvingen (barmhartig - genadig - geduldig - goedertieren en trouw) komen vaak terug
in de gebeden van de profeten en bij de psalmdichters. Psalm 103 is hiervan een voorbeeld:
'Barmhartig en genadig is de HEERE, geduldig en rijk aan goedertierenheid. Hij zal niet voor altijd ter
verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft Hij Zijn toorn. Hij doet ons niet naar onze zonden
en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is Zijn
goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij
onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de
HEERE Zich over wie Hem vrezen. Want Híj weet wat voor maaksel wij zijn en blijft bedenken dat wij
stof zijn, (103:8-14).

De belijdenis van Gods naam: een houvast
Wij lezen ook vaak in de Bijbel dat mensen zich in moeilijke momenten van hun leven of van de
geschiedenis vastklampten aan dit belijden: hoe uitzichtloos alles er ook uitzag, God was erbij en die
God is barmhartig, genadig, geduldig, goed en trouw.
Dat belijden werd als een houvast ervaren. Een voorbeeld hiervan vinden wij in Psalm 86. Het eerste
vers begint met de roep om hulp: 'HEERE, neig Uw oor, verhoor mij, want ik ben ellendig en arm.' En
in Psalm 86:14-16 lezen wij: ‘O God, hoogmoedigen staan tegen mij op, een horde geweldplegers
staat mij naar het leven, zij houden U niet voor ogen. Maar U, Heere, bent een barmhartig en genadig
God, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw. Wend U tot mij en wees mij genadig, geef Uw
dienaar Uw kracht...'

Persoonlijke overdenking:


In blijde en moeilijke momenten mogen we Gods Naam gedenken. Wij mogen Hem eren om wie
Hij is. Ook in de dalperiodes van ons leven waarbij we weinig zicht hebben op de toekomst.
Hoe beleef je dat?
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Gods Naam: een sterke toren
In Spreuken 18:10 lezen wij: 'De Naam van de HEERE is een sterke toren, een rechtvaardige snelt
daarheen en wordt in een veilige vesting gezet.'
Het betekent concreet dat wij te midden van nood, vragen en verwarring mogen vluchten tot God.
Zijn naam is als een sterke toren omdat Hij barmhartig, genadig, geduldig, goed, rechtvaardig, heilig
en trouw is. Hij is de Betrouwbare en de Eeuwige. Het loopt bij Hem nooit uit de hand. Wel vraagt
het onze bereidheid om tot Hem te ‘snellen’, om heel bewust en vastberaden Hem aan te roepen en
te zoeken.
David spreekt het vertrouwen in Gods sterke naam uit in het contact met Goliath, de reus die de God
van Israël tart.
Hij zegt: '...U komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies, maar ik kom
naar u toe in de Naam van de HEERE van de legermachten...,' (1 Samuel 17:45).

Om over na te denken / gespreksvragen:
1.

Vertrouwen in God heeft ook met verwachten (en kunnen wachten) te maken. Zo lezen wij in
Psalm 33:21: 'Want ons hart is in Hem verblijd,omdat wij op Zijn heilige Naam vertrouwen.'
En in Psalm 52:11: '...ik zal Uw Naam verwachten, want die is voor Uw gunstelingen goed.'
Wachten vraagt echter om volharding. Een voorbeeld uit Psalm 27:14: 'Wacht op de HEERE,
wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE.'
Volgens de Bijbel is wachten op God geen vorm van passiviteit, maar een gelovig wachten op
Zijn handelen waarbij we bereid zijn zelf ingeschakeld te worden. Het kunnen wachten houdt
dan verband met het weten wie Hij is en met het kennen van Hem.

2.

Waarom is het wachten op Gods ingrijpen en handelen vaak zo moeilijk?

3.

Het feit dat God Zich de Barmhartige en Genadige noemt geeft ons vrijmoedigheid om met ons
falen tot Hem te komen. Ook wanneer we vanuit het Nieuwe Testament weten dat God om die
reden Zijn Zoon heeft gezonden.
Waarom zijn we soms toch geremd en voelen we ons onzeker over Zijn goedheid, geduld en
vergeving?

4.

David handelde vanuit het belijden van Gods naam.
Wat betekent dit voor ons?
Hoe kunnen wij in de naam van onze God mensen en situaties tegemoet gaan?
Probeer eens enkele voorbeelden te noemen.
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Hoofdstuk 5

God, de Nabije
We vinden in de Bijbel veel samengestelde namen met Jahweh. We noemen enkele voorbeelden,
met daarbij de Nederlandse omschrijving.

Jahweh - Hosenu
In Psalm 95:6-7 komt de naam Jahweh - Hosenu, onze Maker (Hoo-see-noe) ter sprake: ‘Kom, laten
wij ons neerbuigen en neerbukken, laten wij knielen voor de HEERE, Die ons gemaakt heeft. Want Hij
is onze God en wij zijn het volk van Zijn weide en de schapen van Zijn hand.’
God heeft ons gemaakt en wil voor ons zorgen. Hij wil ons als een volk leiden en tot onze
bestemming laten komen.

Jahweh - Jireh
Dat Hij op ons leven wil toezien en wil voorzien in dat wat nodig is, komt in de volgende naam naar
voren: Jahweh - Jireh: de Here zal voorzien (Hebreeuwse uitspraak: ji-rée).
In Genesis 22 lezen wij over de beproeving van Abrahams geloof. Hij is bereid om in alles God trouw
te blijven, ook als het om het leven van zijn zoon gaat. God voorziet in een offer zodat Isaak
behouden blijft. In de verzen 8 en 14 komt de naam Jahweh-Jireh voor, de HERE voorziet. In het
Hebreeuws blijkt dat het toezien en voorzien bij elkaar horen. God is van alles wat bij ons leven hoort
op de hoogte. Daarom kunnen we Hem vertrouwen te midden van allerlei omstandigheden omdat
Hij als de Eeuwige het geheel overziet en op Zijn tijd en wijze zal voorzien.

Jezus roept op tot vertrouwen
In Mattheüs 6:25-34 spreekt Jezus over de zorg en betrouwbaarheid van Zijn Vader. Hij zorgt voor de
bloemen in het veld en zelfs voor de mus, ook onze haren zijn geteld... Jezus bepaalt ons bij de kleine
dingen van het leven en bij de grotere zaken die ons in beslag kunnen nemen, zoals zorgen maken
over ons bezit en onze positie, onze welvaart en onze toekomst. Jezus relativeert dit alles: Mattheüs
6: 27: 'Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen?' En in 6:33: 'Maar
zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven
worden.' Tenslotte 6:34: 'Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen
zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.'

God is nabij in allerlei omstandigheden.
Paulus heeft veel meegemaakt: armoede en overvloed, zegen en strijd, blijdschap en verdriet, moeite
en zorg. In Filippenzen 4:11, 13 en 19 komt hij met een aantal krachtige uitspraken die verband
houden met zijn vertrouwen in een God die toeziet en voorziet. In een God die nabij is.
'...want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. (...) Alle dingen zijn
mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft. (...) Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn
rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.’
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Persoonlijke overdenking:


Wat betekent dit voor jou?



Geloof jij dat God wil voorzien, ook als je in moeilijke omstandigheden verkeert?

God zoekt herstel en genezing
Jahweh - Ha -Rophe
Een van Gods namen benadrukt dat Hij vanaf het begin herstel heeft gezocht en genezing wil geven
naar geest, ziel en lichaam: Jahweh - Ha -Rophe - de Here, de Genezende (aa-doo-nái-haa-roo-fée).
In Psalm 103:3 en 147:3 lezen wij dat Hij onze ongerechtigheden wil vergeven en onze ziekten wil
genezen. Dat Hij gebrokenen van hart wil genezen en hun wonden wil verbinden.
In Jezus maakt God dit aspect van Zijn hart heel duidelijk. Jezus zegt namens de Vader en Hemzelf:
Lukas 19:10: 'Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.'
En in Mattheüs 9:12: '...Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn.'
Hoewel we nu nog ziekte en dood meemaken, heeft God door Zijn Zoon al tekenen van Zijn
genezende werk gegeven en mogen we uitzien naar de periode van volkomenheid, waarbij geen
verval en dood meer zal zijn, evenmin als verdriet en wanhoop. Jezus maakte dit mogelijk. In dit
verband nog twee bijbelgedeelten waarin deze boodschap van herstel geaccentueerd wordt. Jesaja
53:4-5: ‘Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen. Wíj hielden
Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen
verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem,
en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.’ En in Jesaja 61:1 lezen wij dat Jezus over
Zichzelf zegt - wetend dat Hij in naam van God onze Verlosser zou worden - : ‘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…’
Jezus komt met een blijde boodschap van verzoening en vernieuwing, met de belofte van genezing,
herstel en bevrijding. Wij mogen dit nu al meemaken, ondanks het feit dat we nog steeds in een
geschonden en gebroken wereld leven. Hij zal het echter in alle volheid gaan volbrengen.

Om over na te denken / gespreksvragen:
1.

God vertrouwen in - menselijkerwijs gesproken - hopeloze situaties is moeilijk. Waarom?

2.

Jezus bepaalt ons bij de oproep om te rusten in Gods ‘toezien’ en ‘voorzien’. Hij weet wat ons
bezig houdt.
Durven we onze zorgen bij Hem te brengen en te laten?
Ook bepaalt Hij ons bij de praktische suggestie om ‘per dag’ te leven.
Hoe ervaren wij dit principe in ons leven?

3.

Paulus belijdt Gods grootheid te midden van allerlei vaak tegenstrijdige omstandigheden. De
Filippenzenbrief is hiervan een voorbeeld.
Wat zegt dit over Paulus’ kennen van God?
Wat kunnen wij van hem leren?

4.

Jezus wil ons ook innerlijk oprichten en genezen. Hij heeft ‘verbrokenen van hart’ op het oog.
Wat betekent dit concreet voor ons?
Durven wij Hem in ons innerlijk leven, ook bij onze teleurstellingen en pijn toe te laten?
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Hoofdstuk 6

God maakt overwinning mogelijk
Jahweh - Nissi
Een andere benaming van God is Jahweh - Nissi - de Here is mijn Banier (uitspraak: nís-sie). Een
banier is een vaandel of vlag, een kenmerk waar wij bij horen en waar we voor staan. Concreet
betekent het dat we de nabijheid van de Heer als een teken bij ons mogen dragen. Hij is ons teken
van hoop en vertrouwen. Deze naam van God komt allereerst voor in Exodus 17:15-16, waarbij de
strijd tegen Amalek besproken wordt. Amalek wilde God tegenwerken. Daarom geeft God Mozes
gezag: de opheffing van zijn handen symboliseert de overwinning die God aan Zijn volk wil geven.
Mozes mag de nabijheid van de Heer als een teken uitdragen.
'En het gebeurde, als Mozes zijn hand ophief, dat Israël de overhand had, maar als hij zijn hand
neerliet, dat Amalek de overhand had. De handen van Mozes werden echter zwaar; daarom namen zij
een steen en legden die onder hem, zodat hij erop kon gaan zitten. Aäron en Hur ondersteunden zijn
handen, de een aan de ene en de ander aan de andere kant. Zo bleven zijn handen onbeweeglijk,
totdat de zon onderging. Zo overwon Jozua Amalek en zijn volk met de scherpte van het zwaard,'
(Exodus 17:11-13). Mozes’ handen waren een teken dat de God van Israël de macht heeft om
overwinning te geven. Ook al duurde de strijd lang. Uiteindelijk bepaalt God de overwinning.
In dit verband is Jesaja 49:22 ook sprekend: '...Zie, Ik zal Mijn hand opheffen naar de heidenvolken,
naar de volken zal Ik Mijn banier omhoogsteken...'

Jezus: teken van overwinning
In Jesaja 11 wordt over de komst van Jezus gesproken. In 11:10 lezen wij dat de volken Hem zullen
zoeken: '...Die zal staan als banier voor de volken.' (...) Zijn rustplaats zal heerlijk zijn.'
De beloofde Messias kwam niet alleen voor het Joodse volk maar ook voor alle volken. Door Zijn
lijden en sterven aan het kruis, waarbij Hij al onze schuld op Zich nam, maakte Jezus verzoening met
God mogelijk. Zijn kruis stond als een banier opgericht. Jezus Zelf spreekt hierover in Johannes 3:1415: ‘En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd
worden, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’
Door Zijn verhoging aan het kruis, waarbij Hij het grote tekort van de mens op Zich nam, maakte
Jezus herstel mogelijk. Door deze ‘vernedering’ kon God Hem verhogen en Hem bevestigen als Zoon
van God, als de Eeuwige en de Koning. Door Zijn overwinning over de dood, werd Zijn macht en
gerechtigheid als God de Zoon duidelijk: Hij was onoverwinnelijk. Hij is nu de Verheerlijkte. In
Openbaring 1:17-18 lezen we Zijn woorden: '... Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, en
de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de
sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf.’
Samenvattend: God de Vader en God de Zoon maken duidelijk dat wij onze kracht en toevlucht
mogen zoeken bij onze God die overwinning te midden van allerlei strijd en moeite mogelijk maakt.
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In Jezus is herstel mogelijk geworden, waardoor wij in vrijmoedigheid een beroep mogen doen op
Gods Vaderschap, leiding, zorg en bescherming, dwars door alles heen.

Om over na te denken / gespreksvragen:
1.

Mozes hief zijn handen op... Hij nam de strijd serieus. Ook stond hij open voor ondersteuning
toen zijn handen te zwaar werden.
In hoeverre onderkennen wij strijd en ‘Amalek’-situaties?
Willen we in moeite en strijd tijd nemen voor God en ons op Hem afstemmen?

2.

Dit vraagt niet alleen een persoonlijke stellingname. Wij hebben hierin ook een
verantwoordelijkheid naar elkaar.
Staan wij open voor de betekenis en ondersteuning van anderen en wat betekent het voor ons
ten opzichte van mensen om ons heen?

3.

Jezus stond op uit de dood en overwon deze. Hij wil als de Eeuwige ons oproepen om niet
bevreesd te zijn, maar om met Hem te leven en te staan in Zijn kracht.
In hoeverre ervaren wij dit in de praktijk van ons leven?
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Hoofdstuk 7

God wil heiligend in ons leven werkzaam zijn
Jahweh - Ha - M’Kaddesh
God verlangt ernaar dat wij ons als Zijn kinderen gedragen. Dat wij als een beelddrager van God naar
Hem verwijzen in onze manier van leven. Het komt in één van Zijn namen naar voren: Jahweh - Ha M’Kaddesh - de Here, de Heiligende (hebreeuwse uitspraak: haa-muk-kad-déesj).
‘Heiligen’ betekent dat we toegewijd zijn aan God en dat we apart gezet zijn, bestemd zijn voor Hem
en Zijn werk. En omdat God heilig is, heeft Hij het recht ons op te roepen tot een heilig leven. Om in
een houding van liefde en toewijding op Hem gericht te zijn.
Een gerichtheid die ons hele leven omvat, zowel onze manier van leven, als onze omgang met
anderen. Dit gold voor het Joodse volk waarover wij lezen in het Oude Testament en voor de mensen
die door geloof in Jezus Christus, de beloofde Messias, eveneens bij Gods volk horen. Allereerst een
paar voorbeelden uit het Oude Testament:
Exodus 19:5-6: 'Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan
zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij. U dan, u zult voor
Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn...'
Leviticus 19:2 en 20:7-8: '...Heilig moet u zijn, want Ik, de HEERE, uw God, ben heilig.’ (...) ‘Heilig uzelf
en wees heilig, want Ik ben de HEERE, uw God. Houd Mijn verordeningen en doe ze. Ik ben de HEERE,
Die u heiligt.’
In het Nieuwe Testament lezen wij dat God alle mensen die door Jezus bij God de Vader horen als
een heilig volk wil gebruiken. 1 Petrus 2:9-10: 'Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk
priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden
zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, u, die
voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in
ontferming aangenomen bent.’

Heiliging mogelijk na reiniging
Door het geloof in Jezus - die in onze plaats de schuld en straf van de zonde op Zich nam - mogen we
gereinigd worden. In Titus 3:4-6 lezen wij hierover: 'Maar toen de goedertierenheid van God, onze
Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte Hij ons zalig, niet op grond van de
werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege Zijn barmhartigheid,
door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft Hij in rijke
mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze Zaligmaker...,'
Door Jezus’ offer is reiniging mogelijk geworden. Wanneer we ons vertrouwen in Zijn
plaatsvervangend lijden en sterven uitspreken en ons aan Zijn liefde gewonnen geven, ontvangen we
door het werk van Gods Geest het wonder van de ‘wedergeboorte’, het nieuwe leven, waardoor het
proces van heiliging mogelijk wordt. ‘Vernieuwing door de Heilige Geest’ betekent dat we dan open
staan voor het werk van Gods Geest in ons leven, de God die heiligt, die ons toerust voor Zijn
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roeping: ‘wees heilig want Ik ben heilig.’ Petrus verwijst hiernaar in zijn eerste brief: 'Maar zoals Hij
Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat
geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig' (1:15-16).

Persoonlijke overdenking:


Overdenk het nu volgende bijbelgedeelte uit 1 Thessalonicenzen 5:23.
'En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest,
de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus.
Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen.'



Ga voor jezelf na wat dit betekent voor onze geest, ziel en lichaam.



Wil je inderdaad openstaan voor groei op allerlei gebied in jouw leven?



De laatste zin houdt ook een belofte in: ‘Hij Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen.’
God belooft Zijn nabijheid en trouw waar jij bereid bent met Zijn Geest samen te werken.

Jezus komt ons tegemoet
Ook is het goed ons bewust te zijn dat Jezus zichzelf heiligde om ons tegemoet te komen, zie
Johannes 17:19. 'En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.'
Jezus maakte heiliging mogelijk door eerst reiniging van onze zonde mogelijk te maken. Hij was
bereid in alles de weg van Zijn Vader te gaan, zodat de weg voor navolging voor ons geëffend kon
worden. Hij wil ons helpen het goede en rechtvaardige te zoeken, omdat Zijn Vader rechtvaardig is.
Eén van Gods namen is dan ook: Jahweh –Tsidkenu.

Jahweh -Tsidkenu
Jahweh -Tsidkenu - de Here is onze gerechtigheid (aa-doo-nái-tsit-kée-noe). In Jeremia 33:16 staat:
'DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID.'
Gods karakter wordt gekenmerkt door goedheid en rechtvaardigheid. Als mens zijn wij bezoedeld
door ongerechtigheid. In Jesaja 64:6 staat het zo: 'Echter, wij zijn allen als een onreine, al onze
rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed...' Juist daarom is Jezus voor ons gekomen. Hij stierf
als rechtvaardige voor ons en biedt ons Zijn gerechtigheid aan. God kondigde Zelf de komst van Jezus
als de rechtvaardige aan.
'Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik voor David een rechtvaardige SPRUIT zal doen
opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen, (...) Dit zal Zijn Naam zijn waarmee men
Hem noemen zal: DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID,' (Jeremia 23:5-6).
Als rechtvaardige biedt Hij ons schone kleren aan, Zijn gerechtigheid die onze naaktheid bedekt.
Jesaja 61:10-11: '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.'
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Om over na te denken / gespreksvragen:
1.

Waarom is het zo belangrijk om zekerheid te hebben over onze relatie tot God?
Waarom is wedergeboorte zo wezenlijk?

2.

Durven wij te schuilen achter Jezus’ ‘mantel der gerechtigheid’ en ervaren wij deze
aanvaardende liefde van Hem?

3.

Staan wij open voor Zijn reinigende en heiligende werk in ons leven zodat wij meer en meer op
Hem gaan lijken?
Wat vraagt God op dit terrein van ons?
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Hoofdstuk 8

God is onze bron van vrede
Jahweh - Shalom
Een andere naam van God is: Jahweh - Shalom - de Here is vrede (hebreeuwse uitspraak: sja-loom).
In het Oude Testament maar ook in het huidige Israël is Shalom nog steeds een groet. Als David
bijvoorbeeld mannen naar Nabal stuurt zeggen ze: '...Vrede voor u, vrede voor uw huis, en vrede voor
alles wat u hebt!' (1 Samuel 25:6). En we lezen in Richteren 6:23-24 onder andere dat de Here zelf
deze groet gebruikte in het contact met Gideon. ‘Maar de HEERE zei tegen hem: Vrede zij met u!
Wees niet bevreesd, u zult niet sterven. Toen bouwde Gideon daar een altaar voor de HEERE en hij
noemde het: De HEERE is vrede...!’

Jezus’ komst: vrede op aarde
De Here wil vrede geven. Ook in het Nieuwe Testament komt deze naam naar voren (Romeinen
15:33, 2 Thessalonicenzen 3:16 en Hebreeën 13:20). En Jezus zegt als Gods Zoon regelmatig: Vrede
zij u! Toen Hij naar de aarde kwam, zongen de engelen al: ‘Vrede op aarde.’ In Jezus komt Gods
vrede héél dichtbij. We mogen onze angst inruilen voor Zijn vrede, vrede die steeds meer zijn beslag
wil leggen op ons denken, ons emotionele leven, ons handelen en op onze onderlinge relaties. 'Vrede
laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in
beroering raken en niet bevreesd worden,' (Johannes 14:27) en ‘Want Hij is onze vrede, Die beiden
één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, heeft Hij de
vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan…,’ (Efeze 2:14-15).
Kort voor Zijn sterven bepaalt Jezus ons bij Zijn vrede en maakt duidelijk dat Zijn overwinning eens in
alle volheid zal doorbreken. Daarom kan Zijn vrede nu al beschermen en leiden. 'Deze dingen heb Ik
tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb
goede moed: Ik heb de wereld overwonnen,' (Johannes 16:33).

Gods herderschap beoogt ook onze vrede
Jahweh - Roi
Een andere naam van God is Jahweh - Roi: De Here is mijn Herder (hebreeuwse uitspraak: roo-íe). In
Psalm 23 ontmoeten we God als een Herder die in trouw voor ons wil zorgen. Hij voelt Zich
verantwoordelijk voor Zijn schapen en hun welzijn gaat Hem ter harte. Hij benadrukt in Zijn
Herderschap dat Hij een relatie wil, gebaseerd op liefde en toewijding. Hij zoekt de veiligheid en de
vrede van de schapen en roept op tot vertrouwen. In Psalm 100:3 lezen wij: 'Weet dat de HEERE God
is; Híj heeft ons gemaakt – en niet wij – Zijn volk en de schapen van Zijn weide.'
Jezus wordt in het Oude Testament als de beloofde Herder aangekondigd: ‘Als een herder zal Hij Zijn
kudde weiden: Hij zal de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen en in Zijn schoot dragen; de
zogenden zal Hij zachtjes leiden,’ (Jesaja 40:11). Het is een teder vers, waaruit blijkt dat Jezus ook
specifieke noden en behoeften van Zijn schapen op het oog zal hebben.
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Voorafgaand aan Psalm 23 lezen we Psalm 22 waarin profetisch verwezen wordt naar Jezus’ sterven
aan het kruis voor ons. Jezus wilde de diepste verlatenheid ondergaan (22:2) evenals hoon (22:15-19)
om ons te kunnen redden. Daarom is Psalm 23 een werkelijkheid geworden. Als Lam heeft Jezus Zijn
leven gegeven, opdat Hij onze Herder kon worden. Jezus Zelf zegt hierover in Johannes 10: 'Ik ben de
goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen,' (10:11). ‘Ik ben de goede Herder en
Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik
geef Mijn leven voor de schapen,’ (10:14-15). In vers 3 lezen we ook dat de Herder ons ‘bij hun naam’
kent. God kent de kudde èn ieder schaap persoonlijk, daarom mogen we Hem leren kennen als onze
Herder, in wiens nabijheid we ons veilig mogen weten, ook als we door een dal van diepe duisternis
heengaan.

Om over na te denken / gespreksvragen:
1.

Jezus wordt in Jesaja 9:5 Vredevorst genoemd. Hij zal wereldwijd in al Zijn volheid Zijn werk
volbrengen. Intussen is Hij al onze Vredevorst en wil Hij ons innerlijk rust en vrede laten ervaren
waardoor we op koers blijven en kunnen volharden.
In hoeverre beleven wij deze waarheid?

2.

Psalm 23 spreekt over vrede te midden van een onduidelijke en vaak moeilijke levensweg.
Wat is de centrale gedachte in deze Psalm?

3.

De ‘herderlijke’ omgang van Jezus met ons mag ons inspireren en aansporen in de omgang met
de ander.
Wat leren wij hierover wanneer we bij de volgende verzen stilstaan?
 'Want u was als dwalende schapen; maar u bent nu bekeerd tot de Herder en Opziener van
uw zielen,' (1 Petrus 2:25).
 Jezus zei tot drie keer toe tegen Petrus: '...Houdt u van Mij? En hij zei tegen Hem: Heere, U
weet alle dingen, U weet dat ik van U houd. Jezus zei tegen hem: Weid Mijn schapen,'
(Johannes 21:17).
 ‘Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners
aangesteld heeft om de gemeente van God te weiden, die Hij verkregen heeft door Zijn eigen
bloed,’ (Handelingen 20:28, lees zo mogelijk tot en met 35).
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Hoofdstuk 9

God, onze Vader
God de Vader
In Deuteronomium 32:6, Hosea 11:1-4, Jeremia 31:9 en Psalm 103:13 noemt God Zich een Vader
voor Israël. Deze Naam komt weinig voor in het Oude Testament, maar veel in het Nieuwe
Testament. God de Zoon verwijst voortdurend naar Zijn hemelse Vader, de Vader met wie Hij één is.
Ook verkondigt Jezus dat Hij juist kwam om de weg tot de Vader vrij te maken: Hij werd Middelaar
zodat we - op basis van wat Jezus deed - vrijmoedig tot de Vader kunnen gaan.
Volgens Herbert Lockyer komt de naam ‘Vader’ 44 keer in het Mattheüs-evangelie voor, vijf keer in
Markus, zeventien keer in Lukas en wel 122 keer in het Johannes-evangelie. Daarbij noemt Jezus
God: de Vader; Mijn Vader; uw Vader; onze Vader; heilige Vader en rechtvaardige Vader. In het
Nieuwe Testament lezen we ook over andere toevoegingen zoals de ‘Vader der barmhartigheden’
(2 Korinthe 1:3), ‘Vader der lichten’ (Jakobus 1:17) en de ‘Vader der heerlijkheid’ (Efeze 1:17). Jezus
benadrukt verder voortdurend het exclusieve van de Vader. Er is maar één Vader, Zijn Vader. Enkele
voorbeelden:
Johannes 14:9: '...Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien...'
Johannes 12:49-50: 'Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, Die Mij gezonden heeft,
Hijzelf heeft Mij een gebod gegeven wat Ik zeggen en wat Ik spreken moet. En Ik weet dat Zijn gebod
eeuwig leven is. Wat Ik dan spreek, spreek Ik zoals de Vader Mij gezegd heeft.'

Jezus wijst de weg
Jezus leert ons zeggen: ‘onze’ Vader. Enkele voorbeelden:
Mattheüs 5:16: 'Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader,
Die in de hemelen is, verheerlijken.' En in Mattheüs 6:9 leert Hij ons het: ‘Onze Vader,’ het gebed dat
begint met de woorden: ‘Onze Vader Die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd...’ Het gebed
begint vertrouwelijk, ook al is er eerbied en vraagt Gods naam in al Zijn volheid erkenning.
Wanneer Jezus terugkeert naar Zijn Vader zegt Hij tegen Maria: '...Ik vaar op naar Mijn Vader en uw
Vader, en naar Mijn God en uw God,’ (Johannes 20:17).

Abba: Vader
In Romeinen 8:15-16 lezen we over het Aramese woord voor vader: Abba. '...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.’
Eigenlijk betekent het: ‘pappa’. Met andere woorden: we mogen als een kind in alle eenvoud tot de
Vader gaan en van Hem leren hoe we volwassen kinderen van Hem kunnen worden.
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Adonai: Here
Wij hebben in vorige hoofdstukken nagedacht over aspecten van Gods naam als Elohim (God) en
Jahweh (HERE). Gods namen Adoon, Adoniem en Adonai worden vertaald met Here, waarbij gedacht
wordt aan Gods autoriteit, gezag en kracht. Hij is de Heer van de ganse schepping.
Wanneer David in Psalm 35:23 spreekt over mijn God (Elohim) en mijn Here (Adonai) dan getuigt hij
van Gods recht op zijn leven, zie ook Psalm 38:16. Thomas spreekt dit uit in Johannes 20:28: '...Mijn
Heere en mijn God!' Thomas bevestigt met deze woorden zijn eerbied en overgave. Hij erkent Gods
recht op zijn leven.

Symbolische namen van God
In het Oude Testament lezen we ook over symbolische namen van God. Het kan goed zijn in alle rust
hierover na te denken en na te gaan wat dit concreet voor ons betekent. Is Hij bijvoorbeeld voor ons
een Rots waarop wij kunnen bouwen en tegelijkertijd een Schuilplaats, bij wie wij kwetsbaar mogen
zijn en door wie wij ons laten toerusten voor de dagelijkse praktijk van het leven?

De volgende bijbelgedeelten dienen voor zelfstudie en meditatie


Rots - Deuteronomium 32:18



Schuilplaats, Toren en Burcht - Psalm 61:4; 62:3



Toevlucht - Jeremia 17:17



Woning - Deuteronomium 33:27



Schild - Genesis 15:1



Zon - Psalm 84:12



Kroon en diadeem - Jesaja 28:5



Muren van vuur - Zacharia 2:5



Verlosser - Jesaja 47:4



Koning - Psalm 74:12

Tenslotte een citaat van dr. Joh. Verkuyl uit: ‘De kern van het christelijke geloof’, (Kok – Kampen):
‘De namen van God, die wij in de Bijbel vinden, zijn geen uitvindingen van mensen. Ze zijn
zelfonthullingen, zelfbekendmakingen van God. Het zijn als het ware ‘richtingwijzers’ waardoor God
Zelf aanduidingen geeft van het geheim van Zijn wezen en karakter, van Zijn manier van handelen en
van Zijn bedoelingen. Overal in de wereld van de religies en filosofieën hebben mensen namen
verzonnen voor hun goden of godinnen. Ze schoten als het ware vuurpijlen af in de richting van hun
goden. En het noemen van de zelfverzonnen namen werd roepen en het roepen werd bezweren, dat
wil zeggen pogingen tot het magische bedwingen, annexeren, manipuleren en gebruiken van hun
goden. De levende God, die wij in de Bijbel leren kennen, wijst de door mensen verzonnen namen af.
Hij openbaart zich in geheel andere namen en schenkt die namen in de ontmoeting met ons. De
namen die God ons in de loop van de geschiedenis van Zijn openbaring op de lippen legt, worden ons
geschonken in Zijn omgang met ons en in Zijn verbond met ons.’
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Om over na te denken / gespreksvragen:
1.

God wil als de Heilige in Jezus ook onze Vader zijn.
Durven wij vrijmoedig tot Hem te gaan?
Durven wij Hem ‘Abba Vader’ te noemen in onze gebed?

2.

Welke symbolische namen van Vader betekenen veel voor ons en waarom?

3.

Hoe denken wij over het citaat van dr. Verkuyl? Met name over de laatste twee zinnen.
‘Hij openbaart Zich in geheel andere namen en schenkt die namen in de ontmoeting met ons (…)
worden ons geschonken in Zijn omgang met ons en in Zijn verbond met ons.’
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Hoofdstuk 10

God openbaarde zich in zijn Zoon
Als we nadenken over wie God is en hoe Hij Zich geopenbaard heeft, dan gaat het om de Drie-enige
God. Al in het Oude Testament is veel over Jezus gezegd. In Jesaja 9 lezen wij over de aankondiging
van Zijn komst als Licht der wereld: ‘Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die
wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen,’ (vers 1) en in vers 5:
‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En
men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.’
In Jesaja 11:2-5 lezen wij dat op Jezus zal rusten: ‘Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: de Geest
van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN.
Zijn ruiken zal zijn in de vreze des HEEREN. (...) Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn,
en de waarheid de gordel om Zijn middel.’

Jezus, de beloofde Middelaar
In het Nieuwe Testament krijgen Jezus komst en leven veel aandacht. Hij is de centrale Persoon. Toch
verwijst Hij steeds naar Zijn Vader en naar Zijn eenheid en verbondenheid met Hem. Hij en de Vader
zijn één. De volgende bijbelgedeelten zijn bedoeld om over Zijn namen en de betekenis daarvan voor
ons leven, na te denken. Namen die weergeven dat Jezus Zoon van God én Zoon des mensen is,
degene die onder ons kwam wonen en de gedaante van een mens aannam. Het Woord van God
werd vlees. Hij was bereid om Dienstknecht te worden om zodoende ook onze Koning te kunnen
worden, en Hij kwam als Lam om zo onze Herder te kunnen worden.
Zie onderstaande teksten:
 Zoon van God -, Johannes 1:3
 Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene - Kolossenzen 1:15
 Heiland - Lukas 1:47
 Immanuël, God met ons - Mattheüs 1:23
 Zoon des mensen - Markus 10:33
 Het Woord - Johannes 1:1
 Beeld van God, 2 Korinthe 4:4
 Afstraling van Gods heerlijkheid en afdruk van Zijn wezen - Hebreeën 1:3
 Wijsheid en kracht van God - 1 Korinthe 1:24
 Dienstknecht - Filippenzen 2:7
 Here - Filippenzen 2:9-11
 Lam - Johannes 1:29 en Openbaring 7:14
 Herder - Johannes 10:11, 16
 Messias, Christus - Johannes 4:25
 Gezalfde - Handelingen 4:26
 Koning - Openbaring 19:16
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Jezus wordt verder genoemd:
 Levende steen en hoeksteen genoemd - 1 Petrus 2:4,6
 Priester - Hebreeën 5:6, die voor ons bidt, zie Hebreeën 7:25
 Middelaar - 1 Timoteüs 2:5
 Gave - Johannes 3:16
 Bevrijder - Hebreeën 2:14-15
 De Heer van vrede - 2 Thessalonicenzen 3:16
 De rechtvaardige Rechter - 2 Timotheüs 4:8
 Heer over levenden èn doden - Romeinen 14:9
 De Alpha en de Omega - Openbaring 1:8
 Getrouwe Getuige - Openbaring 1:5 en 3:14
 In Openbaring 19:11 wordt Hij Getrouw en Waarachtig genoemd
Het spreekt vanzelf dat het belangrijk is om goed over de betekenis van Jezus’ namen na te denken.
Daarom enkele korte toelichtingen op een aantal andere namen van Jezus.

Jezus: de laatste Adam
In Romeinen 5:15, 18-21 en 1 Korinthe 15:45-47 lezen wij hierover. Doordat Jezus de zonde en dood
heeft overwonnen en ons Zijn nieuwe leven wil geven, verwekt en gevoed door Zijn Geest, wordt Hij
wel de laatste Adam genoemd. De vloek waaronder wij lagen door de val van de eerste mens, Adam,
is opgeheven. Door Jezus is de toegang tot de Vader vrijgekomen en kunnen wij als kinderen van de
Vader weer ontdekken wat het betekent om als een beelddrager van Hem bedoeld te zijn. Jezus
heeft het ons voorgeleefd en door Zijn offer mogelijk gemaakt. Hij wil door het werk van Zijn Geest
het nieuwe leven van Hem in ons uitwerken waarbij we meer en meer op Hem gaan lijken.

Jezus: Alpha en Omega.
In Openbaring 1:8 en 22:13 wordt deze naam aan Jezus toegedicht.
Zoals de Alpha de eerste en Omega als laatste letter van het griekse alfabet is, zo is Jezus het begin
en het einde. In Hem ligt de belofte en hoop ten aanzien van de toekomst. Hij is de Voleinder,
waarover we in Hebreeën 12:2 lezen: '...terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en
Voleinder van het geloof...'
Jezus wil het nieuwe leven dat van God komt in ons laten groeien vanuit de navolging van Hem en
het tot een goed einde brengen. Wanneer wij ons dit meer en meer bewust gaan worden, dan zal dit
onze levensinstelling en toekomstvisie positief beïnvloeden.

Jezus: onze Bruidegom
In Openbaring 19:7-9 wordt Jezus als een Bruidegom voorgesteld die op Zijn Bruid wacht. Jezus
verlangt naar de vereniging met ons en dit mag ons erbij bepalen dat we Zijn liefde en heiligheid
ernstig nemen. Weten en voelen wij ons een Bruid? En willen wij ons rein bewaren voor deze
Bruidegom die Zich voor ons heeft willen bewaren en Zijn leven heeft gegeven?

Jezus: de blinkende morgenster
In Openbaring 22:16 noemt Jezus Zich een morgenster. Wat is zo bijzonder aan deze ster? Het is de
ster die de donkere nacht heeft overwonnen en een nieuwe dag met zijn licht inluidt. Deze naam
houdt dan ook de belofte in dat het licht sterker is dan het duister en dat overwinning van het kwaad
door Jezus mogelijk is geworden.

Jezus: onze Hogepriester
Wij lezen hierover in Hebreeën 4:14-16: ‘Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen
is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij
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hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in
alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid
naderen tot de troon van de genade...’
De taak van een hogepriester omvatte onder andere dat hij een dienst van verzoening vervulde voor
de mensen en jaarlijks het heiligdom inging om voor God te verschijnen (Exodus 28:29 en
Hebreeën 9:25), waarna hij terugkwam om het volk te zegenen (Numeri 6:23-27).
In Hebreeën 9:28 lezen we dat Jezus ons als levende, opgestane Heer volkomen kan behouden. Hij
wil ons zegenen. In Hebreeën 7:25-26 lezen we: 'Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door
Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Want zo'n Hogepriester hadden wij
nodig: heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven.'
In dit verband is een toelichting op Jezus’ naam: Lam van God, nog op zijn plaats. Volgens de Bijbel
moest een lam dat gekozen werd zonder gebrek zijn (Hebreeën 7:26-27 en 1 Petrus 2:22). Jezus was
bereid om als volmaakt Lam geofferd te worden als een volkomen verzoening. Juist daarom kan Hij
onze Hogepriester zijn die de toegang tot het heiligdom van de Vader vrijmaakte.

Jezus: Ik ben
God is als ‘Ik ben’ ook in Jezus tot ons gekomen. Een naam die ten diepste Gods verlangen als
Verbondsgod weergeeft. Jezus maakte dan ook het Nieuwe Verbond mogelijk, waaraan wij denken
wanneer we Avondmaal vieren. Daarom is het goed nog stil te staan bij Jezus’ uitspraken over de
betekenis van ‘Ik ben’ in het verband van Zijn opdracht:
 Ik ben het brood des levens (Johannes 6:35)
 Ik ben het licht der wereld (Johannes 8:12, 9:5)
 Ik ben de deur der schapen (Johannes 10:7)
 Ik ben de goede herder (Johannes 10:11)
 Ik ben van boven (Johannes 8:23)
 Ik ben de opstanding en het leven (Johannes 11:25)
 Ik ben de weg en de waarheid en het leven (Johannes 14:6)
 Ik ben de ware wijnstok (Johannes 15:1,5)
 Dat Jezus alle eeuwigheid omspant als de ‘Ik ben’ die was, is en zal zijn, komt ook uit in de
uitspraak: '...Vóór Abraham geboren was, ben Ik,' (Johannes 8:58) en in Mattheüs 28:20 zegt
Jezus: 'En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.'

Om over na te denken / gespreksvragen:
1.

Wij worden opgeroepen om allereerst Jezus als ‘de weg’ te erkennen. Daarnaast moeten we
met Hem wandelen.
Wanneer de erkenning van de enige weg, Jezus, zo wezenlijk is, evenals de opdracht om met
Hem te wandelen, wat betekent dit voor ons concrete dagelijkse leven?

2.

Wat betekent het voor mij dat Jezus de Eeuwige is, de Alfa en de Omega?

3.

Wat houdt het priesterschap van Jezus voor mij in?
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Hoofdstuk 11

De namen van God de Heilige Geest
God de Heilige Geest, de derde Persoon in de Drie-eenheid is volgens Genesis 1:2 en 26
medeschepper. Hij werkt Gods wil uit en was er vanaf het begin. In Jesaja 11:2 en Jesaja 61:1 wordt
Hij de Geest van de Heer genoemd.

De Geest is een Persoon
De Geest is niet een ‘iets’ maar een Persoon. Hij draagt de kenmerken van een Persoon: van God zelf.
De Geest heeft lief (Romeinen 15:30) en kan wijsheid en openbaring geven (1 Korinthe 2:10-12).
De Geest bidt voor ons (Romeinen 8:27) en wil invloed uitoefenen in ons leven en werk
(Handelingen 9:2 en16: 6-7). Hij bewerkt vrucht en wil ons op Jezus laten lijken. Hij en Jezus zijn één,
zoals Jezus één is met de Vader. Jezus verwoordt het in Johannes 16:13-15 zo: ‘Maar wanneer Die
komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit
Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u
verkondigen. Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.
Alles wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het Mijne zal nemen en
het u zal verkondigen.’
De eenheid tussen God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest wordt ook duidelijk wanneer
wij over Jezus’ geboorte lezen in Mattheüs 1:20-21. Wanneer Jozef Maria wil verlaten om haar niet in
verlegenheid te brengen, verschijnt een engel des Heren in een droom: '...Jozef, zoon van David,
wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige
Geest; en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven...' Jezus werd ontvangen door de
Heilige Geest en was gedurende Zijn leven op aarde onder de leiding van deze Geest. Gods Geest
week niet van Zijn zijde, in allerlei situaties waarmee Jezus in aanraking kwam.
Wanneer Jezus teruggaat naar de Vader geeft Hij de belofte van de gave van de Heilige Geest, en we
lezen in de Bijbel dat iedere gelovige, na de uitstorting van de Geest die plaatsvond, verzegeld wordt
met dit onderpand, als teken dat we van God zijn en door Jezus zijn vrijgekocht. In Efeze 1:13-14
lezen wij: ‘In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw
zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest
van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof
van Zijn heerlijkheid.’
De Geest bewerkt nieuw leven en wil de boodschap van Christus in ons bestaan ‘handen en voeten’
geven. Het vraagt van ons een ontvankelijk hart waarbij we open staan voor Zijn heiligende en
toerustende werk in ons leven.
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Symbolische namen van de Geest van God
De Geest van God wordt op verschillende manieren benoemd. Symbolische namen zijn hierbij van
grote betekenis:
 Wind. (Johannes 3:8 en Handelingen 2:2). Gods Geest werkt onverwacht en deze werking is niet
door mensen te ‘regelen’ of te organiseren. Gods Geest is als de wind die waait: we zien zijn
werking niet maar mogen het ervaren aan dat wat gebeurt. Gods Geest kan werkzaam zijn in het
zachte suizen van de wind, maar ook in de vorm van een storm mensen en situaties aanraken.


Water. Gods Geest werkt verfrissend en wil nieuw leven geven. Water dat als een fontein kan
zijn, maar ook tot ons kan komen als een regenbui of als dauw.
Zie in dit verband Johannes 7:37-39 en Jesaja 44:3.



Vuur. Ook dit is een teken van de Heilige Geest, de Geest als symbool van Gods heilige nabijheid
en de loutering van Gods Woord. Vuur geeft immers niet alleen licht en warmte maar bewerkt
ook zuivering. Om na te slaan: Mattheüs 3:11 en Lukas 3:16-17.

Andere symbolen zijn:


Zout. (Mattheüs 5:13) waarbij Gods Geest bederf wil tegengaan in ons leven en in onze
omgeving.



Olie. (1 Samuel 16:1) Dit verwijst naar een zalving, die in bijbelse tijden gebeurde.



Zaad. Dit beeld wordt door Jezus gebruikt in de gelijkenis van het zaad (Mattheüs 13:8-9). Gods
Geest wil het uitgestrooide zaad tot ontkieming brengen en vrucht laten dragen.
In Johannes 3 lezen we in dit verband dat we uit Gods Geest geboren moeten zijn... God wil door
Zijn Geest het nieuwe leven in ons uitwerken (verzen 5-8).

Persoonlijke overdenking:



Sta jij open voor Gods bovennatuurlijke werk in mijn leven?
Concreet betekent het dat Gods Geest ons licht wil geven waar duisternis is, leven waar we
dood ervaren, heiligheid waar we God-onwaardig wandelen, kracht waar wij zwak zijn, vreugde
waar we in moeilijke omstandigheden gevangen zitten, liefde waar kilte is en hoop waar we
geen uitzicht zien.

De Heilige Geest als Trooster
De Heilige Geest wil ons niet alleen leiden in alle waarheid, Hij wil ook als een Trooster ons nabij zijn,
en op een geduldige, zachtmoedige manier ons steeds weer bemoedigen, troosten en aanvuren.
Dr. Joh. Verkuyl schrijft in: ‘De kern van het christelijk geloof’, (Kok - Kampen) onder andere over de
Heilige Geest als Trooster, als ‘Parakleet’. De term betekent: advocaat, de rechtsbijstand in het
geding tussen God en de wereld, degene die het tegenover de wereld en voor de gemeenten van
Jezus opneemt tegen de verloochening of misduiding van zijn persoon en werk. In dezelfde lijn ligt de
term: Geest der waarheid, die ook in het Johannes-evangelie voorkomt en die aanduidt dat de
Heilige Geest alle leugens over God, over Christus en over Zijn volgelingen ontmaskert (Johannes
16:13). Hij wordt ook de Geest der vrijheid genoemd. Het is niet Zijn bedoeling ons tot slaven te
maken, maar tot bevrijde kinderen. Paulus wijst daarop als hij schrijft: ‘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, (Romeinen 8:15-16).
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De Heilige Geest wordt ook aangeduid als de Geest der liefde, van de zich gevende liefde. In Hem en
door Hem schenkt God Zijn hart aan ons. Vooral de brieven van Johannes werken dat thema uit. Ook
wordt Hij genoemd de Geest der heiliging, die ons uit de duisternis wil redden, ons naar lichaam en
ziel wil heiligen, reinigen tot een leven in vrijwillige dienst van God en de naaste. Ook wordt Hij
genoemd de Geest die gemeenschap schenkt (1 Johannes 1:5-10). Hij is Gods communicator, die met
ons communiceert en de ‘koinonia’, de gemeenschap tussen God en ons en de anderen sticht,
onderhoudt en voedt. Daarom wordt in de apostolische zegenbede niet alleen gesproken van de
liefde van de Vader en de genade van de Here Jezus Christus, maar ook van de ‘koinonia’, de
gemeenschap van de Heilige Geest, (2 Korinthe 13:13).

De Heilige Geest als Getuige
Verder wordt de Geest een Getuige genoemd, zie Romeinen 8:16 en 9:1 en Johannes 15:26.
Het betekent dat Gods Geest ons van binnenuit een overtuiging wil geven van de waarheid. Een
besef: zo is het. Die innerlijke zekerheid geeft dat we met anderen over Jezus Christus durven
spreken: een Verlosser die voor ieder mens is gestorven en Zijn vergeving en liefde in genade
aanbiedt. Daarom zei Jezus dat we Zijn getuigen moesten worden wanneer Hij Zijn Geest gegeven
had, (Handelingen 1:8). Die Geest geeft innerlijke overtuiging, kracht en bewogenheid die ons doet
uitstrekken naar de ander.
We hebben in deze elf hoofdstukken nagedacht over Gods grootheid en wezen. Dit kwam tot
uitdrukking in Zijn Namen: namen die de eenheid tussen God de Vader, God de Zoon en God de
Heilige Geest onderstrepen. Als Jezus terugkeert tot de Vader zegt Hij ook: ‘Ga dan heen, onderwijs al
de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest…,’
(Mattheüs 28:19). In dit vers wordt gesproken over ‘de Naam’ en niet over namen. De Here God is
één. Ook Paulus benadrukt deze eenheid in navolging van zijn Heer. In 2 Korinthe 13:13 lezen we
bijvoorbeeld: ‘De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de
Heilige Geest zij met u allen.’
Voor degenen die nog worstelen met de gedachte van de Drie-eenheid, helpt wellicht het volgende
voorbeeld. Wanneer we denken aan water, komen we deze stof (H2O) in drie vormen tegen: water,
ijs en stoom. En zoals water voorziet in verfrissing, voeding en nieuwe levenskracht, zo kan ijs ons
dragen en stoom ons warmte en energie geven. Water in vaste, vloeibare en vluchtige vorm: het kan.
Het voorbeeld blijft beperkt, maar God is in Zijn eenheid ook op verschillende wijzen werkzaam in
ons leven. Als scheppende God werd Hij in Jezus een verlossende God en in de Geest een God die
werkzaam is in en door onze levens.
Willen we de Here God - ondanks vragen - beter leren kennen? Willen we ons ‘verzadigen met Zijn
beeld’ (Psalm 17:15) en in gebed vragen om meer zicht op deze God?
Paulus bidt in Efeze 1:17: '...opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de
heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem...'
Jezus leerde ons bidden: ‘Uw naam worde geheiligd...,’ maar Hij was ook Zelf bereid Gods Naam – en
daarmee Gods wezen - recht te doen. Als Jezus bijvoorbeeld in een emotioneel dieptepunt zit, bidt
Hij: ‘Vader, verheerlijk Uw Naam!’ (Johannes 12:28). Hij klampt Zich vast aan Gods wil, heiligheid èn...
HART. Omdat Jezus het hart van Zijn Vader kende èn vertrouwde, kon Hij Zich volledig aan Hem
toevertrouwen, inclusief de consequenties van Zijn moeilijke levensopdracht.
In het volgende hoofdstuk zullen we vooral over onze hartrelatie met God de Vader, God de Zoon en
God de Heilige Geest nadenken. Beleven we wat we weten en gaat ons kennen van God verder dan
een verstandelijk inzicht in wie Hij is? In Psalm 25:14 lezen we: 'Vertrouwelijk gaat de HEERE om met
wie Hem vrezen, Zijn verbond maakt Hij hun bekend.' God verlangt naar een vertrouwelijke omgang
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en wil Zijn bedoelingen met ons leven bekend maken. Dan wordt het belijden van Hem geleidelijk
aan een beleven van Zijn nabijheid, trouw en macht.

Om over na te denken / gespreksvragen:
1.

De Heilige Geest wordt als eerste gave gegeven wanneer wij tot geloof in Christus komen. Hij
maakte zelfs de wedergeboorte mogelijk door onze ogen voor Jezus’ liefde te openen. Door
Jezus’ middelaarschap ontvangen wij de Geest. Toch zijn we ons dat vaak te weinig bewust en
kunnen we de Heilige Geest bedroeven door Zijn leiding en werk af te wijzen.
Probeer eens voorbeelden te noemen waarin wij Hem kunnen bedroeven en in de weg staan.

2.

In Efeze 5:18 worden wij opgeroepen om vervuld te zijn - dag in dag uit - met Gods Geest. Met
andere woorden: door heel bewust ons concrete dagelijkse leven onder Zijn zorg en leiding te
stellen. Gods Geest wil werkzaam zijn maar hoe ontvankelijk zijn wij?
Is het ons gebed dat ons leven onder Zijn beslag zal liggen?
Jezus zei in Lukas 11:13: 'Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven,
hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?' Hoe
beleven wij dat?

3.

In Efeze 4 wordt gesproken over de ‘nieuwe levenswandel’, een leven onder Gods leiding, zie de
verzen 20-24 en 30-32.
Probeer de betekenis in eigen woorden samen te vatten.
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Hoofdstuk 12

Levende kennis
Nadenken over Gods namen heeft niet als doel dat we slechts theoretisch meer vertrouwd raken met
de manier waarop God Zich heeft geopenbaard. Kennis over wie God is, kan echter wel tot méér
inzicht en méér innerlijke overtuiging leiden. Daarbij belooft God dat - als we Hem oprecht zoeken Hij Zich zal openbaren. Dat we mogen ontdekken dat kennis over Hem een levende werkelijkheid
wordt. We geloven dan bijvoorbeeld niet alleen dat God licht is, maar gaan de invloed van dat licht
ervaren, waardoor deze waarheid opeens meer levend wordt en een werkelijkheid blijkt te zijn.
Levende kennis bewerkt dan een groeiende vertrouwensrelatie. Alister McGrath schrijft hierover in
‘Tijd voor stille tijd’, (Boekencentrum - Zoetermeer):
‘Het christelijk geloof houdt niet in dat je gelooft in het begrip God, maar ook dat je je vertrouwen
stelt op God als Persoon’ (…) en ‘dat we de Schrift moeten lezen vanuit de verwachting dat we God
zullen ontmoeten en door Hem vernieuwd zullen worden.’

Gods eigenschappen ‘beleven’
Wanneer we nadenken over Gods eigenschappen, is het goed voor onszelf na te gaan hoe we deze
concreet beleven. Wat heeft het in ons uitgewerkt? Toen Jesaja bijvoorbeeld geconfronteerd werd
met Gods overweldigende heiligheid, veranderde er veel. Wij lezen in Jesaja 6:1-8 het volgende
verslag: 'In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon, en
de zomen van Zijn gewaad vulden de tempel. Serafs stonden boven Hem. Ieder had zes vleugels: met
twee bedekte ieder zijn gezicht, met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij. De een riep
tot de ander: Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn
heerlijkheid! De deurpinnen in de drempels schudden door de stem van hem die riep, en het huis vulde
zich met rook. Toen zei ik: Wee mij, want ik verga! Ik ben immers een man met onreine lippen en
woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de Koning, de HEERE
van de legermachten, gezien. Maar een van de serafs vloog naar mij toe, en hij had een gloeiende
kool in zijn hand, die hij met een tang van het altaar had genomen. Daarmee raakte hij mijn mond
aan en zei: Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde
verzoend. Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei: Wie zal Ik zenden? Wie zal er voor Ons
gaan? Toen zei ik: Zie, hier ben ik, zend mij.'
De ontmoeting met de Heilige overweldigende hem. Hij ontdekte in Gods licht wie hij was: eindig,
zondig en ontoereikend. In Gods licht zag hij des te scherper zijn eigen onreinheid. Hij roept het dan
ook uit en erkent Gods heerschappij. En wanneer dan één van de serafs met een gloeiende kool van
het altaar naar hem toegaat, beseft hij dat Gods genade doorslaggevend is. Dat is de enige basis om
te kunnen bestaan in de ontmoeting met God.
Zoals het altaar de plaats was waar geofferd werd, zo mogen wij als nieuwtestamentische christenen
weten dat Jezus’ offer deze mogelijkheid van reiniging is geworden. Jezus werd geofferd voor onze
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zonde en onreinheid. In Hem is vergeving en reiniging mogelijk geworden. Hij wil ons in genade
‘aanraken’.
Het gevolg bij Jesaja is hernieuwde toewijding aan God. Hij is bereid het Woord van God door te
geven in alle ernst ervan, al weet hij dat veel mensen geen gehoor zullen geven. Toch mag hij
namens God oproepen tot inkeer en bekering.
Levende kennis van Gods heiligheid geeft dat we oprecht berouw hebben en de genade in Jezus
willen aanroepen, vanuit het diepst van ons hart, en ons in geloof toevertrouwen aan deze genade.
Jesaja’s mond werd aangeraakt. Ook ons leven mag aangeraakt en bezield worden.
De vrijmoedigheid die Jesaja ontving na een wezenlijke ontmoeting met God, waarbij hij Gods
heiligheid ervoer maar óók Zijn genade, ontdekken we ook bij Jeremia. Wij lezen in Jeremia 1:4-9:
‘Het woord van de HEERE kwam tot mij: Voordat Ik u in de moederschoot vormde, heb Ik u gekend;
voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb Ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een
profeet voor de volken. Toen zei ik: Ach Heere HEERE, zie, ik kan niet spreken, want ik ben nog maar
een jongen. Maar de HEERE zei tegen mij: Zeg niet: Ik ben nog maar een jongen, want overal
waarheen Ik u zenden zal, zult u gaan, en alles wat Ik u gebieden zal, zult u spreken. Wees niet
bevreesd voor hen, want Ik ben met u om u te redden, spreekt de HEERE. Toen stak de HEERE Zijn
hand uit en raakte mijn mond aan. En de HEERE zei tegen mij: Zie, Ik geef Mijn woorden in uw mond.’
God openbaart Zich in dit bijbelgedeelte als de alwetende God en als een God die mensen wil roepen
en toerusten tot een taak. God wil mensen inschakelen in Zijn plan met deze wereld. Hij had daarom
vanaf het prilste begin van zijn leven Jeremia op het oog. Als Jeremia met deze kennis
geconfronteerd wordt, mist hij echter de aansluiting bij zijn persoonlijke emotionele leven. Zijn eigen
beperkte zelfbeeld staat hem in de weg. Hij voelt zich te jong, te beperkt en niet bekwaam voor Gods
roeping.
Opnieuw komt God Jeremia tegemoet. Hij bevestigt Jeremia en raakt zijn mond aan.

Hoe wordt kennis meer levend?
Hoe kan de kennis over Gods alwetendheid en Zijn roeping voor ons meer levend worden? Van
Jeremia leren we dat het erkenning vraagt van emoties die hier haaks op staan:
minderwaardigheidsgevoelens, faalangst of gebrek aan vertrouwen. Gods genade wordt alleen maar
rijker door het feit dat Hij met onvolmaakte mensen ‘op weg’ wil gaan en ze wil helpen en
ondersteunen door het werk van Zijn Geest. God neemt nét als bij Jesaja het initiatief en raakt
Jeremia’s mond aan. Hij zegt: ‘…Zie, Ik geef Mijn woorden in uw mond.’ Ook geeft God in vers 12 nog
de belofte dat Hij over Zijn Woord waakt, dat Hij het tot uitvoer zal brengen. God staat garant voor
Zijn plannen, waarbij Hij wèl mensen wil betrekken.
Ondanks beperkingen en beperkt zicht op alles, wil God wil tegen ons zeggen: ‘Vrees niet’ en ‘Ik ben
met u...’ Deze waarheid mag in ons leven steeds meer werkelijkheid worden en moed geven om
stappen te doen.

Gods rechtvaardigheid en barmhartigheid
In de Bijbel lezen we veel over Gods barmhartigheden. Wanneer we in grote nood zijn, ons bewust
zijn van onze zonden, beperkingen en onmacht, of angst en pijn ervaren in ons leven, dan kan Gods
barmhartigheid veel heling geven. Juist wanneer wij ons bewust zijn van Gods heiligheid, krijgt de
barmhartigheid een diepere waarde. God is nabij. Hij wijst niet af en is niet afwezig. Hij wil juist
oprichten. Een voorbeeld uit het bijbelboek Hosea waarbij de profeet Gods ontfermende,
barmhartige liefde voor Zijn volk verwoordt in hoofdstuk 11:8: ‘Hoe zou Ik u prijsgeven, Efraïm, u
uitleveren, Israël? Hoe zou Ik u prijsgeven als Adama, met u doen als met Zeboïm? Mijn hart keert
zich in Mij om, al Mijn medelijden is opgewekt.’God blijft het behoud van Zijn volk zoeken want Hij is
barmhartig! Wel vraagt Hij van ons mensen de bereidheid om tot Hem te roepen met ons hele hart,
en dat is meer dan met ons verstand. In Hosea 7:14 klaagt God: 'Zij roepen ook niet tot Mij met hun
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hart...' In dit bijbelgedeelte komt bewogen liefde van God tot uiting. Ook in situaties waarbij mensen
op een verkeerd spoor dreigen te komen of zijn afgedwaald. Gods liefde geeft nooit op! God wil Zijn
kinderen vasthouden en ons steeds weer roepen, opzoeken en herstellen. Hij is barmhartig! Die God
mogen we leren liefhebben met geheel ons verstand èn met geheel ons hart... Dan gaat Zijn
kloppend hart iets in ons hart doen. We ervaren dan dat Gods Geest die in ons woont, ons aan het
afstemmen is op God de Vader. Omdat God en Zijn Geest één zijn èn omdat zij deze eenheid willen
delen met allen die God toebehoren. Jezus bedoelde dit toen Hij bad: '...opdat zij allen één zullen zijn,
zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn...,' (Johannes 17:21). God wil Zijn
hart met ons delen opdat ons hart Hem toegewijd zal zijn en in liefde antwoord geeft aan Zijn liefde
en barmhartigheid. Zijn barmhartigheid zal ook genezing geven, omdat Hij in moeite en pijn aanwezig
is, troost en nieuwe moed wil geven. Ook wil Hij vergeven wanneer er sprake was van ontrouw en
onwilligheid.

Groeiend vertrouwen
God beter leren kennen heeft als diepste uitwerking een groeiende vertrouwensrelatie. Vertrouwen
in Hem, ongeacht de levensomstandigheden die Hij toelaat in ons leven. Mijn man Oswin en ik zitten
sinds eind 1969 in christelijk werk en hebben hier lessen in vertrouwen moeten leren. Vertrouwen in
tijden van opbouw; in vragen over de juiste koers en beslissingen; in financiële behoeften en in het
vinden van de juiste medewerkers. Vertrouwen was ook nodig in het doorworstelen van
‘onduidelijke’ periodes waarin we Gods wijsheid, leiding en bescherming nodig hadden. Ook in het
herstellen van verkeerde inschattingen en in het inslaan van nieuwe wegen waarop God zicht gaf
hadden we vertrouwen nodig. En in het goed leren omgaan met onderlinge relaties.
Maar toen we in maart 1996 hoorden over de dood van onze jongste zoon Gideon na een lange
periode van vermissing - kwam opnieuw de vraag op ons af: willen we Gods liefde en zorg blijven
zien, ondanks deze tragedie? Hij had het toch kunnen voorkomen?
Willen we Gods hart blijven zien, God die één is in Zijn hele zijn, die ons ongedeeld wil liefhebben,
troosten en leiden?
God kan moeite en verdriet toelaten om redenen die we nooit zullen begrijpen, maar àls Hij het
toelaat, kan Hij het ten goede gebruiken. Maar om dit geleidelijk aan weer te kunnen geloven is een
vertrouwensrelatie essentieel, zoals vertrouwen in Zijn ontferming en nabijheid. In Klaagliederen
3:32 staat: ‘Want wanneer Hij bedroefd heeft, zal Hij Zich ontfermen...' Twee waarheden: Hij laat
moeite toe en dus ook verdriet, maar tegelijkertijd ontfermt Hij Zich en wil Hij nabij zijn, ons
troosten, sterken en opvoeden tot iemand die zich diep verbonden weet met de hemelse Vader.
In Klaagliederen 2:19 staat: '...Stort uw hart uit als water voor het aangezicht van de Heere! Die
houding is bepalend om verdriet, vragen, wanhoop en uitzichtloosheid in alle eerlijkheid uit te
spreken en te verwerken. Om opnieuw vertrouwen te krijgen voor de toekomst, ook al zal die anders
zijn en littekens kennen.

Op ontdekkingsreis zijn
In Jesaja 50:10 worden wij erbij bepaald dat we de levende kennis van wie God voor ons wil zijn,
ontdekken in de trouwe wandel met Hem. Ook wanneer wij moeten wandelen door mistige en
donkere periodes in ons leven. '...Als hij in duisternissen gaat en geen licht heeft, laat hij dan
vertrouwen op de Naam van de HEERE en steunen op zijn God.'
Wandelen in duisternis, vertrouwend op Gods Naam: het kan samengaan. In duisternis zie je lijnen
en contouren minder scherp. Het verwart en daardoor kan God soms ver weg lijken. Maar wandelen
betekent dan: in beweging blijven. Vooruit blijven zien, weten dat je op Gods Naam en op Zijn Wezen
mag steunen. Dit weten mag geleidelijk aan meer ervaring worden.
De kennis van dit vers uit Jesaja 50:10 krijgt zo steeds meer een kloppend hart. Het leeft en wordt
meer en meer werkelijkheid.
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Om over na te denken / gespreksvragen:
1.

God kennen en ervaren: wat wordt hiermee bedoeld?

2.

Welke barrières kunnen een vertrouwelijke relatie in de weg staan?

3.

Lees en overdenk Romeinen 8:18-39.
In de verzen 26 en 34 lezen wij dat de Geest in ons bidt en dat Jezus voor ons bidt. Zijn wij ons
dit voldoende bewust?
Wat betekenen de verzen 35-39 voor ons?
Beleven wij de waarheid hiervan zoals Paulus dit beleefde?
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Hoofdstuk 13

Hoofd, hart en handen: een eenheid
In Jeremia 2:8 verwijst God naar priesters die Hem niet wilden kennen... Terwijl priesters tot taak
hadden zich met de wet en met Gods Woord bezig te houden. Het is dus mogelijk vertrouwd te zijn
met Gods Woord en Hem niet te kennen. Maar zo is het ook mogelijk om - hoewel we Hem kennen niet die daden te doen die uit de kennis van Gods Woord mogen voortvloeien. Dan dragen we geen
vrucht, hoewel we als ranken aan de wijnstok verbonden zijn. Daarmee verheerlijken we niet de
hemelse Vader die het vruchtdragen mogelijk maakt!
Aan de hand van enkele bijbelse voorbeelden willen we nu stil staan bij de invloed van een
‘geïntegreerde levensstijl’, een manier van leven die het gevolg is van het kennen van God.

Daniël en zijn drie vrienden
Daniël was een jonge man toen hij werd weggevoerd, samen met drie vrienden. Vanaf het begin
kwam hij vrijmoedig uit voor zijn geloof in God. Ook toonde hij moed wanneer de omstandigheden
dit van hem vroegen. Uit het bijbelboek Daniël blijkt dat dit vertrouwen en deze moed verband
hielden met een diep besef van wie God is. Hij erkende Gods grootheid en geloofde in de kracht van
oprecht en afhankelijk gebed. In hoofdstuk 2 lezen wij dat hij daarom openstond voor de uitlegging
van de droom van Nebukadnezar: hij wilde hierin de grootheid van zijn God eren. In Daniël 2:22 zegt
hij bijvoorbeeld: ‘Hij openbaart diepe en verborgen dingen, Hij weet wat in het duister is, want het
licht woont bij Hem.’ Daarom durfde hij vrijmoedig voor zijn God uit te komen en Hem de eer te
geven, de eer die Hem alleen toekomt.
Dit gold ook voor zijn vrienden, die in de vurige oven geworpen zouden worden wanneer zij niet
knielden voor het beeld dat ter ere van Nebukadnezar was gemaakt. Hun antwoord aan de koning
was: 'Wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Als het moet, kan onze God, Die wij vereren, ons
verlossen uit de brandende vuuroven, en Hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, het
zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht,
niet zullen aanbidden’ (3:16-18). Daniëls vrienden hadden een rotsvast vertrouwen dat - hoe God het
ook zou leiden - Hij hun beslissing zou zegenen want deze actie was het gevolg van hun toewijding
aan de enig ware God.
God zegende hun ‘geïntegreerde levensstijl’ inderdaad. Hij liet hen hierin niet alleen, maar
bevestigde Zijn almacht. Daarnaast gebruikte Hij hun getuigenis voor degenen die Hem niet erkend
hadden als de enige, ware God (Daniël 3:24-30).

Zichtbare liefde
Een ander voorbeeld vinden we in het bijbelboek Jesaja. God zegt via Zijn profeet tegen Zijn volk:
'Waartoe dienen voor Mij uw vele offers? (...) Breng niet langer nutteloze offers,' (1:11 en 13).
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En in 1:15-16: ‘En wanneer u uw handen uitspreidt, verberg Ik Mijn ogen voor u; ook wanneer u uw
gebed vermeerdert, luister Ik niet: uw handen zitten vol bloed. Was u, reinig u! Doe uw slechte daden
van voor Mijn ogen weg!’
Daarna zegt God dat Hij wil dat recht geschiedt, ook aan de wees en weduwe. Verder wijst Hij op
vergeving (1:18) en de mogelijkheid van vernieuwing. De conclusie uit Jesaja 1 is dat het dienen van
God als Koning niet beperkt kan blijven tot een verstandelijk belijden van Hem, maar appèl doet op
héél ons leven: op ons hart, onze relaties en onze houding ten opzichte van onrecht.
Voorbeelden uit het boek Handelingen
Ook in het Nieuwe Testament lezen we over noodzakelijke vrucht. Zo lezen we in Johannes 13:34-35
over Jezus’ woorden tot Zijn discipelen: ‘Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt;
zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn
discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.’
Jezus bepaalt ons erbij dat een discipel van Hem niet aan woorden herkend wordt maar aan daden
van liefde. Woorden krijgen gezag als deze in het verlengde staan van aandacht, zorg en liefde. In het
bijbelboek Handelingen gebeurt dit ook. In Handelingen 2:44-47 lezen wij: ‘En allen die geloofden,
waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk; en zij verkochten hun bezittingen en
eigendommen en verdeelden die onder allen, naar dat ieder nodig had. En zij bleven dagelijks
eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij
gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart; en zij loofden God en vonden
genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente
toe.’
Uit de verslagen in het boek Handelingen blijkt vertrouwdheid met Gods Woord, het kennen van God
door het geloof in Christus Jezus, en een vrijmoedig handelen ‘in de naam van Jezus’.
Zo lezen wij in Handelingen 8 over Filippus, een man die bereid was door God gezonden te worden
naar mensen die Hem nodig hadden. Filippus hoorde door het werk van de Geest Gods roepstem
(8:26 en 29) en omdat hij Gods Woord kende (met zijn hoofd èn met zijn hart) kon hij dit Woord
uitleggen (8:35).
Handelingen 9 vertelt ons over de bekering van Saulus en de bereidheid van Ananias om gehoor te
geven aan Gods opdracht om Saulus te bezoeken, ondanks aarzelingen (9:10-19). Ananias is een
voorbeeld hoe - op Gods Woord - onze innerlijke angsten tot rust gemaand mogen worden. God
spreekt en dit spreken vraagt om navolging.
Direct daarna lezen we hoe Saulus zich laat vormen door de ontmoeting met Jezus. Hij ontkent Hem
niet langer meer. Hij raakt overtuigd van Jezus’ heerschappij en toont vanuit de Bijbel aan dat Jezus
de beloofde Messias was, Jezus Christus. Zijn invloed wordt bedreigend voor de Joden. Als ze hem
willen vermoorden, geeft God de discipelen een creatief, handelend inzicht. Zij lieten hem ’s nachts
in een mand over de muur zakken (9:23-25).
Het moet voor Saulus moeilijk geweest zijn te ervaren dat de discipelen in Jeruzalem hem
wantrouwden (9:26-27). We lezen dan over Barnabas (‘zoon der vertroosting’), een man die door de
kennis van God en het ervaren van Zijn liefde, een bewogen hart had. Hij gaf Saulus vertrouwen en
wilde het goede in hem zien. Ook kwam hij voor Saulus op. Van Barnabas leren we dat bemoediging
en ondersteuning van groot belang zijn. Het zijn vruchten die God wil uitwerken als gevolg van het
kennen van Hem.
Een andere vrucht treffen we aan in het leven van Dorkas, beschreven in hoofdstuk 9:36-43. Het
getuigenis van hulpverlening, van praktische, concrete zorg, met inschakeling van creativiteit, spreekt
duidelijke taal. Vers 39: '...En alle weduwen stonden bij hem, terwijl zij huilden en de onder- en
bovenkleding toonden die Dorkas gemaakt had toen zij nog bij hen was.'

Bewogenheid
Hoofdstuk 13: pagina 2

Tenslotte nog één voorbeeld uit Handelingen: het echtpaar Priscilla en Aquila (Handelingen 18:1-4).
Een echtpaar dat moest vluchten en een moeilijk verleden achter zich had gelaten. Toch krijgen ze
oog voor de boodschap van Jezus en staan ze open voor een nieuwe weg. Ze worden medewerkers
van Paulus (zijn naam was vroeger Saulus) en groeien in inzicht en het kennen van God. De liefde
voor God geeft hen dan ook de moed om met Apollo te praten, zodat hij nog meer bruikbaar zou zijn.
Ze waren bereid hem de weg Gods’ nauwkeuriger uit te leggen (Handelingen 18:26-28).
Het kennen van God gaf hun de vrijheid om zich te geven aan anderen, om te geloven met hoofd,
hart èn handen. In Romeinen 16 lezen we nog een keer over hen: ze hebben hun huis geopend voor
anderen en betekenen veel voor de opbouw van de gemeente (16:3-4).

Om over na te denken / gespreksvragen:
1.

Onze manier van denken en geloven wil ons hele doen en laten, onze manier van leven, in
beweging zetten. Onze levensstijl mag doordacht, doorleefd en doorademd zijn.
Hoe beleven wij dat?

2.

Hoe ervaar je eenheid tussen je denken, voelen en handelen? Tussen hoofd, hart en handen?
Welke barrières komen we regelmatig tegen die integratie in de weg staan?

3.

Welke betekenis kunnen wij op dit terrein voor elkaar hebben?
In Handelingen 2 lazen wij bijvoorbeeld over het bijeenkomen van christenen en het gezamenlijk
vorm geven aan het dienen en liefhebben van God.
Hoe is dit in onze tijd?

Bewogenheid
Hoofdstuk 13: pagina 3

Hoofdstuk 14

Jezus was één in denken, voelen en handelen
In ‘Levenslessen van Jezus’ wordt uitgebreid ingegaan op een levensstijl die met Jezus’ navolging
verband houdt. Ook wordt daarin nagedacht over levenslessen van Hem en de betekenis van de
Bergrede voor onze manier van leven. In dit hoofdstuk willen we bij enkele voorbeelden stilstaan.
Allereerst valt het op dat Jezus Zich nooit wilde bewijzen. Dat hoefde Hij ook niet, want Hij wist dat
Hij de Zoon van God was, een geliefd kind van Zijn Vader (zie bijvoorbeeld Mattheüs 3:17). Hij was
bestemd voor een opdracht waarbij mensen nieuw leven zouden ontvangen. Jezus’ kennis van de
Vader spoorde met Jezus’ ervaring: Hij beleefde een relatie van liefde, toewijding, en verbondenheid
en wist Zich hierdoor gesterkt. Wèl zocht Hij regelmatig de stilte, momenten waarin Hij met Zijn
Vader kon spreken en innerlijke rust kon hervinden. Vanuit die verbondenheid met de Vader kon
Jezus er zijn voor de ander, bijvoorbeeld voor de overspelige vrouw (Johannes 8) en voor Martha en
Maria (Johannes 11). Wij lezen in het verhaal over de dood van Jezus’ vriend Lazarus, dat Jezus
weende. Hij kende verdriet en kwam ervoor uit. Ook wist Hij van de verschrikking van de dood en de
gebroken werkelijkheid waarmee wij als mensen voortdurend te maken hebben. Maar als ‘Ik ben’, de
Eeuwige, kan Hij zeggen: '...Ik ben de Opstanding en het Leven...,' (Johannes 11:25). Jezus wekt
Lazarus op uit de dood, een teken van Zijn goddelijkheid en van toekomstige hoop en verwachting.

Jezus deelt Zijn leven
Als Jezus voor ons de dood aan het kruis ondergaat, kan Hij in liefde op mensen blijven zien. Dat kan
omdat Hij vooruitzicht heeft op Zijn verheerlijking en op de kracht van Gods Geest die Hem zal
opwekken. In al Zijn ogenschijnlijke zwakheid is Hij sterk omdat Hij weet dat Hij in het centrum van
de wil van Zijn Vader staat. Hij kan de ‘zwarte’ kant van Zijn moeilijke opdracht aanvaarden omdat
die bij Gods wil voor Zijn leven hoort. Daarom kon Hij de spottende menigte, de honende Herodes en
de zwakke Pilatus verdragen. Daarom kon Hij voor de godsdienstige leiders en al Zijn vijanden
bidden. Daarom kon Hij de zorg voor Zijn moeder Maria in vertrouwen overdragen aan Johannes (zie
Johannes 19:26-27). Toen Hij riep: ‘Het is volbracht’, was alles inderdaad volbracht. Hij kon in alle
rust Zijn Geest overgeven aan de Vader, wetende dat de Vader Hem alles zou schenken als de
Betrouwbare, de Almachtige, de Eeuwige, de Here die voorziet.

Jezus: bron van vrede
Als Jezus later is opgestaan uit de dood, toont Hij dat alles inderdaad volbracht is. Hij kan dan
spreken over vrede (Johannes 20:19-21) waarbij Zijn God ook onze God is geworden, en Zijn Vader
ook onze Vader (Johannes 20:17). Hij komt dan de twijfelachtige Thomas tegemoet - zonder verwijt om hem te leiden naar een relatie van vertrouwen, waardoor Zijn ‘verlamming’ zal wegvallen en hij in naam van Zijn Heer - ook beschikbaar zal zijn voor dit getuigenis van vrede en overwinning.
Thomas komt tot de belijdenis: ‘Mijn Heere en mijn God!’ Voor Thomas is God als Vader dichtbij
gekomen. In Jezus had Thomas de brug naar een liefdevolle Vader ontdekt, die hem al die tijd op het
oog had gehad.
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Jezus biedt voortdurend herstel aan
In het laatste hoofdstuk van Johannes lezen we over Petrus die Zijn Heer - in alle moeite en angst verloochende. Maar ook hier verricht Jezus een helende daad: Petrus mag zijn berouw uitspreken en
oprecht zijn liefde belijden (Johannes 21:15-19).
Petrus krijgt de bevestiging dat zijn schuld vergeven is. Hij krijgt zicht op een nieuwe start, waarbij
Jezus hem weer een opdracht toevertrouwt: weid mijn schapen. Maar de manier waarop hij deze
opdracht kan uitvoeren is in de navolging van Jezus (Johannes 21:20).

Jezus navolgen
We mogen Jezus navolgen in:
 Zijn afhankelijkheid ten opzichte van de Vader;


Zijn gehoorzaamheid aan Gods Woord;



Zijn toewijding aan gebed;



Zijn bewogenheid voor mensen;



Zijn toewijding aan liefde èn waarheid, aan gerechtigheid en barmhartigheid;



Zijn bereidheid alleen Gods eer te zoeken en het belang van Zijn koninkrijk;



Zijn eenheid in denken, voelen en handelen;



Zijn toewijding aan stilte èn betrokkenheid, aan innerlijke rust èn beschikbaar zijn van Gods
werk;



Zijn houding van lofprijzing en voorbede. Van Zijn gerichtheid op de Vader èn op mensen.

Wij mogen in Jezus’ gerichtheid op mensen onderwezen worden, vanuit de navolging van Hem. Eén
van de vruchten is bewogenheid: liefde die concreet zichtbaar wordt en een keuze inhoudt voor de
ander.
Bewogenheid als vrucht van het kennen van God. In het God beter leren kennen gaan we ontdekken
dat Zijn hart naar een ieder van ons uitgaat. Dat Hij in liefde Zijn Zoon gaf, opdat iedereen het zou
kunnen weten dat God een God is die het leven wil en ons bestemd heeft voor het eeuwige leven.
'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).

Om over na te denken / gespreksvragen:
1.

Wat heeft jullie in deze overdenking het meest aangesproken en waarom?

2.

Wat leren jullie hierin over de navolging van Jezus?
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Hoofdstuk 15

Bewogenheid: wat is het?
Wat is bewogenheid eigenlijk? We kennen het als een gevoel van ontroering. Wanneer we
bijvoorbeeld beelden zien van kinderen in nood, kunnen we diep in ons hart geraakt worden en ons
aangedaan voelen. We kunnen betrokkenheid, verdriet en pijn voelen bij het zien van
oorlogsbeelden, van mensen aan de rand van de samenleving of bij het zien van het leed bij mensen
die aan een ongeneeslijke ziekte lijden. Eveneens kan verdriet van mensen in onze directe omgeving
bij ons dat bewogen, betrokken gevoel geven.

Bewogenheid: een houding van het hart
Bewogenheid is het gevolg van een open willen staan voor de wereld om ons heen. Voor het willen
zien van mensen, van nood, van situaties die om erkenning en aandacht vragen. In Mattheüs 9:36
lezen we over een voorbeeld van Jezus’ bewogenheid. 'Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met
ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen
herder hebben.'
Jezus zag de schare... een grote groep mensen bestaande uit mannen, vrouwen en kinderen, met
ieder hun eigen leefwereld, vragen en gevoelens die daarmee verband hielden. Hij zag een schare die
vertrouwd was met de woorden van God en daarmee wilde leven, maar ook mensen die er niet zo
mee vertrouwd waren en misschien heel veel twijfels hadden over God en de zin van geloven.
Mensen die wellicht struikelden over godsdienstige uiterlijkheden en de schijnheiligheid van
gelovigen.
Wanneer Jezus hen ziet - en denkt aan de grote en kleine zorgen die ze hebben en de verwarring
over het meest wezenlijke van het leven, dan is Hij: ‘met ontferming bewogen over hen, omdat zij
vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben.'
Jezus onderkent hun onrust en vermoeidheid. Hun innerlijke armoede en verwarring. Ze missen een
‘herder’, iemand die oprecht zorg voor hen draagt en hun bestemming als mens voor ogen heeft. Ze
ervaren geen leiding die hun leven verrijkt, inzicht geeft en daardoor ook méér perspectief. Jezus
doorziet de armoede van mensen die leven voor het ‘hier en nu’, zonder oog te hebben voor God die
ons een eeuwige bestemming wil laten ontdekken.

Bewogenheid: een keuze voor betrokkenheid
Bij Jezus blijft deze bewogenheid niet steken in een gevoelsmatige constatering - een soort verheven,
verlicht gevoel dat ons boven anderen en hun kortzichtigheid plaatst - maar het bijbelgedeelte
onderstreept een bewuste keuze en betrokkenheid. Zo lezen we in de voorgaande verzen dat Hij ‘alle
steden en dorpen langs ging en leerde...’ Hij sprak over Zijn Vader en over Zijn komst in opdracht van
deze bewogen Vader. Hij bracht het bewogen hart van de Vader dichtbij door Zijn leven te geven als
een losprijs. Jezus was bereid om in Naam van Zijn Vader de Herder te worden waarover o.a. in
Ezechiël 34 gesproken wordt. Nadat de ernstige situatie van Gods volk is beschreven, een volk
bestaande uit schapen die de weg kwijt zijn en geen herder hebben die zich voor hen inzet, zegt God:
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'Ik zal over hen één Herder doen opstaan en Die zal ze weiden: Mijn Knecht David. Híj zal ze weiden en
Híj zal een Herder voor ze zijn. En Ik, de HEERE, zal een God voor ze zijn, en Mijn Knecht David zal
Vorst zijn in hun midden. Ík, de HEERE, heb gesproken.' (34: 23-24).

Bewogenheid: een keuze voor dienen
Jezus wist dat Hij slechts een Herder kon worden wanneer Hij eerst bereid was als een Lam geslacht
te worden en verzoening te bewerken. En Jezus was hiertoe bereid, Hij gaf Zijn leven vrijwillig.
'Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik Mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt
het Mij af, maar Ik geef het uit Mijzelf...,' (Johannes 10:17-18).
Doordat Jezus bereid was Zijn leven als een Lam te geven, kon Hij de goede Herder worden en
mensen tot navolging oproepen. 'Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.
En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze
uit Mijn hand rukken. Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan
hen uit de hand van Mijn Vader rukken. Ik en de Vader zijn één.’ (10: 27-30).

Jezus: Verlosser en Gever van zijn Geest
Johannes de Doper sprak hierover eveneens toen Hij Jezus introduceerde: '...Zie het Lam van God,
Dat de zonde van de wereld wegneemt,' (Johannes 1:29). Hij wijst erop dat Jezus eerst als Lam
gekend moet worden voordat wij ontdekken dat Hij als Herder ons ook wil toerusten in de navolging
van Hem. Hij neemt zonde weg om daarna het nieuwe leven - door het werk van de Heilige Geest - te
kunnen geven.
Door het geloof in Jezus als Lam van God, kan Hij onze Redder worden en daarna de Gever van Zijn
Geest. Johannes de Doper verwoordde het zo: '…Op Wie u de Geest zult zien neerdalen en op Hem
blijven, Die is het Die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en getuigd dat Híj de Zoon van God
is,’ (Johannes 1:33-34).
Jezus was bewogen omdat Hij het hart van de Vader kende en ons weer in een goede relatie met
Hem wilde brengen. Jezus was bereid om vrijwillig het huis van Zijn Vader te verlaten om ons als
verloren zonen en dochters op te zoeken (Lukas 15:11-32). Zijn bewogenheid wordt ook geïllustreerd
door het verhaal over dat ene schaap dat verloren raakt (Lukas 15:1-7). Hij laat de kudde alleen om
dat ene te zoeken... ieder mens telt voor Hem!

Om over na te denken / gespreksvragen:
1.

Bewogenheid als een houding van ons hart: wat betekent dat voor ons?

2.

Bewogenheid als keuze: hoe beleven we dat in ons leven?

3.

Jezus leren kennen als Verlosser: wat betekent dit voor ons?
En waarom wil Hij eerst gekend worden als Lam, voordat Hij onze Herder kan worden?
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Hoofdstuk 16

Bewogenheid: vrucht van de Heilige Geest
In Kolossenzen 3 spreekt Paulus over het nieuwe leven dat Jezus ons wil geven, een vernieuwing die
bewerkt dat we meer en meer op Hem gaan lijken, dus ook op onze hemelse Vader. Een vernieuwing
die Gods Geest bewerkt. In vers 12-15 lezen wij: 'Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen
en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid,
geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht
heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En doe boven dit alles de liefde aan,
die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in
één lichaam geroepen bent...' In vers 12 lezen wij concreet over de vrucht van ‘innerlijke ontferming’,
van bewogenheid. Ook in Jakobus 3:17 lezen we over deze vrucht. 'Maar de wijsheid die van boven is,
is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede
vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.'

Willen ontvangen
‘Vol ontferming en goede vruchten...’ Ontferming vraagt om concrete daden wil ze worden ervaren.
Wat vraagt dit van ons? Jezus geeft hierop een antwoord in het begin van Zijn Bergrede. 'Zalig zijn de
armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen,' (Mattheüs 5:3). Om de vrucht van
Gods Geest te kunnen ontvangen - dus ook ontferming - zullen we eerst moeten erkennen dat we
vanuit onzelf arm zijn op dit gebied. Onze liefde en bewogenheid zijn ontoereikend. Alleen wanneer
we ons dit bewust zijn en hierover verdriet ervaren, kunnen we opzien naar God in een houding van
gelovig vertrouwen. Hij wil dàt geven wat kenmerkend voor Hem is. We krijgen volgens Jezus dan
ook zicht op Gods Koninkrijk. Zo kunnen we Hem beter leren kennen en in contact met Hem komen,
met Zijn genade, met Zijn werk in ons leven.

Nood willen zien
In het bijbelboek Nehemia ontmoeten wij een man die diep gebukt gaat onder de geestelijke nood
van zijn volk. Hij wil erop vertrouwen dat God verandering kan geven en bidt daarom om openingen
en mogelijkheden. Wanneer de Here God daarin voorziet, komt hij in beweging en maakt plannen.
De wortel van zijn activiteit ligt echter bij oprechte bewogenheid.
Hij weet dat de muren om Jeruzalem in puin liggen en vragen om herbouwing. Alleen dan kan ook
het Joodse leven hervat gaan worden met als centrum de dienst aan God. Hij is bereid om zichzelf
voor de herbouw in te zetten en roept - na zorgvuldige oriëntatie - anderen op om hierbij betrokken
te raken.
Van Nehemia leren wij dat bewogenheid heeft te maken met:
 het willen zien van nood
 bereidheid om mogelijke stappen voor leniging van die nood te onderzoeken
 een houding van gebed
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een beroep doen op Gods beloften
vrijmoedigheid om ook anderen erbij te betrekken
geloof in Gods nabijheid en zegen, ondanks bestaande problemen en hindernissen.

Openstaan voor zegen en vrucht
Wanneer we oprecht bewogen zijn, ontstaat bij ons het verlangen om liefde in Naam van God over te
dragen en voor te leven. Paulus voelde zich bijvoorbeeld niet alleen geroepen om te dienen, maar
was hierbij met zijn hele persoon betrokken. Uit het volgende gedeelte blijkt dat hij zich als een
vader en moeder voelde in het contact met jonggelovigen, met mensen die nog veel moesten
ontdekken over Gods bedoeling met hun leven.
'...maar wij zijn in uw midden vriendelijk geweest, zoals een voedster haar kinderen koestert. Wij
waren zo vol verlangen naar u dat wij graag met u niet alleen het Evangelie van God wilden delen,
maar ook onszelf, omdat u ons lief geworden was, ' (1 Thessalonicenzen 2:7-8).
'Zo weet u hoe wij elk van u afzonderlijk opwekten en aanmoedigden, net als een vader zijn kinderen.
Wij riepen u ertoe op waardig te wandelen voor God, Die u roept tot Zijn Koninkrijk en heerlijkheid,'
(1 Thessalonicenzen 2:11-12).
Daarbij hoeven wij niet in een krampachtige houding te vervallen. Gods Geest bewerkt vernieuwing
en vrucht. Ook in een houding van liefde en bewogenheid. Titus 3: 5-6 is hierin erg duidelijk. God
heeft: '...niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar
vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige
Geest. Die heeft Hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze Zaligmaker.'
Vernieuwing - ook in het bewerken van een barmhartige omgang met anderen - is een vrucht van de
Geest en het gevolg van de verzoening die Jezus bewerkte.

Om over na te denken / gespreksvragen:
1.

In Jakobus 3:17 worden ontferming en goede vruchten in één adem genoemd. Bewogenheid
heeft een gezicht.
Kunnen wij voorbeelden noemen van concrete uitingen van bewogenheid?

2.

Hoe beleven wij ‘nood’ en in hoeverre kunnen wij hiervoor meer oog krijgen?
En... hoe voorkomen wij dat nood zo’n emotionele druk op ons uitoefent dat we niet eens aan
het bedenken van concrete handelingen toekomen?

3.

Wanneer bewogenheid een vrucht van de Geest is, wat vraagt dit dan van ons?
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Hoofdstuk 17

Barrières voor bewogenheid
Waarom is het vaak zo moeilijk om in bewogenheid op allerlei situaties te reageren? Zijn we soms
bang voor betrokkenheid, voor dat wat het van ons kan vragen, vooral wanneer we onze
beperkingen bewust zijn? Of schermen wij ons af omdat we de handen vol hebben aan ons eigen
leven? Maar misschien herkennen we ons ook in de volgende barrières die bewogenheid kunnen
belemmeren.

Bitterheid
Volgens Hebreeën 12:15 kan bitterheid verwarring geven, ons zicht op God belemmeren en afstand
geven in onderlinge verhoudingen. ‘Zie erop toe dat niemand achteropraakt in de genade van God,
en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt zodat daardoor velen
bezoedeld worden.’
Bitterheid is dus een emotie die we in de gaten moeten houden. Deze kan bijvoorbeeld ontstaan
wanneer we voortdurend struikelen over het onvolkomene in de ander. Maar zijn we zelf zo
volmaakt? Geven we zelf ook geen aanleiding tot irritatie en teleurstelling bij mensen?

Camoufleren
Een tweede barrière is het camoufleren van eigen beperkingen en zonde. We kunnen dan naar
buiten toe de goede schijn ophouden, maar van binnen weten we dat het er anders voorstaat. Deze
houding belemmert bewogenheid met de geschondenheid in deze wereld, een wereld die Hij zo
liefheeft dat Hij Zijn Zoon gaf! Innerlijke bewogenheid kan bewerkt worden wanneer we ervoor
kiezen eigen tekorten en die van anderen niet te ontkennen, maar met elkaar de weg van het licht te
zoeken. Wanneer we in kwetsbaarheid naar God èn naar elkaar verlangen om op het spoor van Gods
genade te blijven.

Wantrouwen
Een derde barrière is een verborgen of bewust wantrouwen naar God waarbij we ons niet durven
toevertrouwen aan Zijn liefde. Dit geldt in situaties die wij haast niet kunnen begrijpen. Moeiten
waarbij we ons afvragen of God inderdaad aanwezig en goed is. Waar is Hij dan? En waarom doet Hij
er niets aan? De aanklacht, de strijd en het niet begrijpen staan dan een open vertrouwensrelatie in
de weg en daarmee een toestroom van bewogenheid voor anderen die ook noden hebben.

Afwijzing van het offer
Een vierde barrière kan inhouden dat we niet bereid zijn tot het brengen van een offer. Jezus was
bereid om Zijn leven te geven. Juist door die weg te gaan kon God Hem eren, bevestigen en
verheerlijken. Hij stond als Koning op uit de dood en wil ons als Overwinnaar nabij zijn. Ook in ons
leven kan het offer nodig zijn: het doen van bepaalde werkzaamheden waar we eigenlijk geen zin in
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hebben, of het geven van tijd en inzet zonder financiële vergoeding. Of het incasseren van onbegrip
en afwijzing, daar waar we zelf liefde en zorg hadden gegeven.

Jezus volgen, ongeacht de prijs
In Filippenzen 3:10 komt Paulus tot de krachtige uitspraak dat het hem maar om één ding gaat:
Christus te kennen en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap aan Zijn lijden. Paulus weet
dat de gebroken werkelijkheid van ons leven lijden met zich meebrengt, maar dat ook de
werkelijkheid van Christus een feit is. Hij is opgestaan en Hij zal alles volbrengen. Daarom wil Paulus
Christus kennen en Zijn overwinningskracht, ongeacht alle geschondenheid en lijden in de wereld.
Wij zijn verkeerd bezig wanneer we alleen maar de zegeningen en tekenen van overwinning willen
omarmen en ‘nee’ zeggen tegen het lijden dat God in ons leven kan toelaten. ‘Succes’-christendom
leidt vaak niet tot bewogenheid! Wel een levensinstelling waarbij moeite en verdriet in ons hart en
leven door Gods Geest kunnen worden omgevormd tot bewogenheid. Dan begrijpen we de pijn van
het lijden zelfs beter en kunnen we dichter bij de ander staan.
Wanneer we Jezus’ priesterschap ontdekken en Zijn verlangen om ons in onze nood en moeite
tegemoet te komen, leren wij ontdekken hoe wij kunnen groeien in een priesterlijke houding naar
anderen. Een houding waarbij we bruggen willen slaan naar de nood, de beleving en situatie van de
ander.

Faalangst
Een andere barrière kan faalangst zijn, de vrees om tekort te schieten. Wij kunnen bijvoorbeeld zo
geconcentreerd zijn op onze beperkingen, dat we voorbij gaan aan dat wat Gods Geest in en door
ons kan doen. We zitten dan als het ware gevangen in onszelf, ‘gebonden’ aan angsten waardoor we
onszelf niet durven geven en inzetten. Toch wil bewogenheid ons juist de moed geven om stapjes te
doen naar de ander toe, om ons oog te richten op God die ons wil helpen om meer gevende mensen
te worden.
Paulus spreekt in 1 Korinthe 2:1-5 over zijn eigen zwakheid waarvan hij zich heel erg bewust was,
maar hij zegt daarna dat zijn prediking ook niet met meeslepende woorden van wijsheid kwam, maar
'... in het betonen van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen,
maar in kracht van God,' (2:4-5).

Gebrek aan inlevingsvermogen
Een andere sta-in-de-weg kan het onvermogen of de onmacht zijn om ons in de situatie van de ander
te verplaatsen. Dit is ook moeilijk! Wat betekent het eigenlijk wanneer je partner je verlaten heeft,
en hoe voelt het wanneer jij je kinderen niet kunt bereiken? Wat voelt een mens wanneer een
geliefd kind sterft? Wat houdt depressiviteit in en hoe kun je daarin mensen tegemoet komen? Zo
zijn er heel veel situaties die we maar beperkt kunnen invoelen. Maar toch... mensen voelen het
wanneer we ons best doen, wanneer we proberen over te steken. Paulus was bereid om zich te
verplaatsen in de denk- en leefwereld van de Joden èn van de heidenen. Hij schrijft in 1 Korinthe 9:19
bijvoorbeeld: '...heb ik mijzelf toch voor allen tot slaaf gemaakt om meer mensen te winnen.' Dit gold
niet alleen Joden en heidenen, maar bijvoorbeeld ook de zwakken (1 Korinthe 9:22). Voor ons
betekent het dat we willen nadenken over vragen van mensen; over gevoelens van zelfvervreemding
en oorzaken daarvan; over identiteitsvragen, relatiebeleving en seksualiteit, over opvoedingsvragen
en natuurlijk over vragen ten aanzien van God en geloven.
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Om over na te denken / gespreksvragen:
1.

In welke genoemde barrières herkennen wij ons?

2.

Jezus was bereid als Heelmaker, Dienstknecht en Priester heel dicht bij ons te komen.
In Hebreeën 4:15 lezen we: 'Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan
hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar
zonder zonde.'
Wat houdt navolging van Hem in wanneer wij ons dit realiseren?

3.

Paulus spreekt in zijn brieven over lijden en overwinning, over moeite en volharding, over strijd
en vrede. Ook noemt hij dat naast zegeningen het offer een plaats moet hebben in ons leven.
Wat kan dit in ons concrete leven inhouden?
Zijn er voorbeelden te noemen?
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Hoofdstuk 18

Bewogenheid: verlangen naar groei
Jezus maakt op veel manieren kenbaar dat Hij gericht was op de Vader en het verlangen had om Hem
te verheerlijken. Dat verlangen wil Hij ook aan ons doorgeven. Jezus maakt duidelijk hoe dit
verlangen vorm krijgt: in het vrucht dragen voor God.
'Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent (...) 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...,' (Johannes 15:8 en 16).
God wil in ons leven vrucht uitwerken. Waarom? Omdat er nood is! Van Jezus lazen we in het vorige
hoofdstuk dat Hij met ontferming bewogen was en daarom de dorpen en steden langs trok. Hij deed
er wat mee! En tegen de discipelen zegt Hij in Mattheüs 9:37-38: '...De oogst is wel groot, maar er
zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.'
Jezus geeft hierbij al veel aan: laat nood je inspireren tot gebed; erken dat er weinig arbeiders zijn;
bidt dat er meerdere arbeiders beschikbaar komen (en wees zelf bereid er één te zijn); ontdek dat er
oogst is. Vraag in gebed om ogen die zien, vooral de mensen in je directe omgeving.
Wanneer we bidden voor de nood in de wereld, kan daaruit voortvloeien dat God ook in ons eigen
hart iets bewerkt: het verlangen om iets te betekenen voor de ander en een verlangen naar groei. Dit
verlangen is een wonder, vooral wanneer we ons onze beperkingen bewust zijn. De vrucht van
bewogenheid wil eraan meewerken dat we ook bereid worden om te groeien naar volwassenheid en
dat we ervaring opdoen op gebieden waar we nu te weinig kundig en ervaren zijn. Niet om onszelf te
bewijzen maar om méér bruikbaar te zijn, zodat we ‘vrucht dragen en onze vrucht zal blijven’ volgens
Johannes 15:16.

Struikelblokken voor groei onderkennen
Een eerste struikelblok kan onze angst zijn om de greep op ons eigen leven kwijt te raken. Die angst
kan ons laten terugdeinzen. In Lukas 18:22-23 lezen wij over een jonge man die veel houvast vond in
zijn bezit. Jezus zegt niet dat geld zijn probleem is, maar wèl zijn vertrouwen op dat bezit van hem.
Het is voor hem een rem om te groeien in zijn relatie tot God en om als mens méér uit de verf te
komen. Jezus wil hem vrijmaken. '...Verkoop al wat u hebt en deel het uit onder de armen en u zult
een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg Mij,' (18:22).De ‘schat in de hemel’ is een
belangrijk houvast, evenals de navolging van Jezus.
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Persoonlijke overdenking:


Ben je bang om jouw leven echt aan God toe te vertrouwen?



Of heb je vertrouwen in die grotere schat?



Is Jezus werkelijk voor jou het belangrijkst?



Wil je Hem navolgen ongeacht de consequenties die hieraan verbonden kunnen zijn, en die je
nu niet allemaal kan overzien?

Een tweede struikelblok kan vrees voor verandering zijn. Voor datgene wat God in ons leven wil
omvormen. Toch leert de Bijbel dat Jezus niet alleen onze Redder is, maar ook onze Here wil zijn. Hij
wil ons heiligen, ons omvormen naar het beeld van Zijn Vader. Deze vrees houdt soms ook verband
met het op ons afkomen van nieuwe keuzen en verantwoordelijkheden, een gevolg van ontplooiing
en groei.

Twee gedachten helpen wellicht
In Mattheüs 25:15 lezen we dat God talenten geeft, ‘…een ieder naar zijn bekwaamheid.’ God vraagt
niet meer van ons dan mogelijk is! Als Hij ons iets wil toevertrouwen dan mogen we weten dat dit
goed is, en dat Hij hierin vrucht wil geven.
De andere gedachte is: vrucht mag rijpen! God forceert geen vrucht maar geeft rijpingstijd. Hij weet
welke tijd nodig is om te groeien naar meer vrijmoedigheid, vrijheid, vertrouwen of
zachtmoedigheid. En welke tijd het kost te groeien in bereidheid om een bruikbaar instrument te
worden in Gods hand.
Een derde struikelblok kan liggen in onvolwassen of onverwerkte emoties zoals minder- en
meerderwaardigheidsgevoelens, teleurstelling en verdriet, of blijvende schuldgevoelens. Paulus
kende bijvoorbeeld - nadat hij tot geloof gekomen was - schuldgevoelens. Hij had onbewogen en
veroordelend bij Stefanus’ steniging gestaan, hij had mensen laten oppakken en in gevangenissen
laten opsluiten, hij had christenen vervolgd. Mensen hadden door hem veel verdriet gekend.
Toch wist hij van Gods vergeving. Wat moest hij doen? We lezen dat Paulus veel tijd voor verwerking
heeft genomen waarin hij van God zicht kreeg op een nieuwe toekomst. En Paulus leerde om op
Gods genade te bouwen, op onverdiende, geschonken genade. Daarom kon hij in 1 Korinthe 15:10
zeggen: 'Maar door de genade van God ben ik wat ik ben...,' Hij heeft zijn schuldgevoelens leren
inruilen voor Gods genade!
Dat dit besef in Paulus’ emotionele leven heeft doorgewerkt, blijkt o.a. uit 1 Korinthe 4:3-4. Wij lezen
hierin: 'Maar het betekent zeer weinig voor mij dat ik door u beoordeeld word of door enig menselijk
oordeel. Ja, ik beoordeel ook mijzelf niet. Want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik nog
niet gerechtvaardigd. Wie mij echter beoordeelt, is de Heere.'
Paulus laat zich niet veroordelen door zijn omgeving, wanneer hij voor zichzelf innerlijk overtuigd is
van zuivere motieven. Wel aanvaardt hij Gods oordeel, want hij weet dat in het onderbewuste soms
nog wel degelijk bepaalde zaken kunnen meespelen. Hij is realistisch over het arglistige menselijke
hart, maar hij weet ook wat het is om uit genade te leven.
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Om over na te denken / gespreksvragen:
1.

Persoonlijke groei: zien wij dit in het verlengde van bewogenheid?

2.

Welke remmingen om te kunnen groeien, moeten we onder ogen zien?

3.

Op welke terreinen ervaren we al groei en kunnen we dankbaar zijn voor Gods trouw en werk in
jullie leven?
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Hoofdstuk 19

Bewogenheid: keuze voor volwassenheid
In dit hoofdstuk willen we enkele aanzetten geven om tot een concrete doordenking te komen van
onze emotionele en geestelijke groei naar volwassenheid. Hoe kunnen wij als volwassen mensen en
christenen onze plaats innemen en verantwoordelijkheid voor ons eigen leven aanvaarden?
Bij volwassenheid willen we ons niet langer verschuilen achter onzekerheden, vragen en
omstandigheden, maar aanvaarden we onze eigen verantwoordelijkheid. Wat is ons aandeel en
welke stappen kunnen wij doen?
Bij volwassenheid willen we problemen ook niet voortdurend uit de weg gaan, maar onderzoeken
wat er eventueel aan gedaan kan worden. Welke actie vraagt het en welke keuzen?
Ook houdt groeiende volwassenheid een keuze voor diepgang in. Willen we echt met onze wortels
dieper gaan? Jeremia 17:7-8 zegt hierover: 'Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, wiens
vertrouwen de HEERE is. Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is, en die zijn wortels laat
uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van
droogte deert hem niet, en hij houdt niet op vrucht te dragen.'
Bij volwassenheid leren we accepteren dat we zullen moeten leven met een bepaalde spanning.
Bijvoorbeeld de spanning tussen idealen en praktijk. Tussen onze verlangens en een onvolmaakte
werkelijkheid. Bij groeiende volwassenheid leren we te leven met teleurstellingen, onvolmaaktheden
en beperkingen, zonder de hoop en het vertrouwen op een goede uitkomst op te geven. In Paulus’
brieven (lees bijvoorbeeld 2 Korinthe 4) lezen we meermalen ‘we verliezen de moed niet,’
Zie de verzen 8-11.
Volwassenheid kiest niet alleen voor een realistische houding, maar ook voor een lerende instelling.
We mogen leren van het leven, zelfs van fouten en tegenslagen. Jezus zei: ‘Kom naar Mij toe (...) en
leer van Mij,’ (Mattheüs 11:28-29). Dit leren gaat ons hele leven door.
Volwassenheid houdt natuurlijk ook een groeiende eenheid en samenwerking in van ons denken, ons
gevoelsleven en ons handelen. Geloof heeft met ons hele bestaan te maken en daarom schildert de
Bijbel ons Jezus voor als onze Koning, Priester en Profeet. Hij wil als Koning de leiding aangeven,
maar daarbij ook een vertrouwensrelatie beleven. Als Profeet wil Hij tot ons spreken door Zijn Woord
en als Priester naast ons staan in al onze kwetsbaarheid. We hoeven ons mens-zijn niet te
camoufleren. Hij weet ervan. Hij Zelf was mens en noemde Zich de Zoon van mensen.
Volwassenheid bewerkt verder meer volwassen relaties, waarbij we onszelf kunnen zijn (zonder onze
eigen kleur te verliezen) en onszelf durven en kunnen geven (vrijwillig ‘oversteken’ naar de ander,
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zonder onze eigen inbreng te verloochenen). Wij noemen het wel inter-afhankelijke relaties: over en
weer elkaars betekenis waarderen door - naast een gezonde onafhankelijkheid - ons niet van de
ander af te zonderen, alsof we hem/haar niet nodig hebben. God gaf ook mensen aan elkaar. Het
volgende hoofdstuk zal vooral dit aspect belichten.

Om over na te denken / gespreksvragen:
1.

Welke betekenis hebben anderen in mijn ontplooiing als christen en mens?

2.

Waarom is het soms moeilijk om eerlijk na te gaan of we op allerlei gebied volwassen willen
worden?

3.

Hoe ervaren we de balans tussen mezelf zijn en mezelf geven? Met andere woorden: willen
jullie kiezen voor inter-afhankelijke relaties, voor relaties waarbij we over en weer elkaars
waarde en betekenis erkennen en willen leren van elkaar?
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Hoofdstuk 20

Bewogenheid zoekt samenwerking
In de vorige hoofdstukken benadrukten we dat bewogenheid een vrucht van de Geest is en verband
houdt met een instelling en keuze van het hart. Een keuze die niet vrijblijvend is, maar in ons
persoonlijke leven, verlangen naar groei en het dragen van vrucht aangaat.
Nu gaan we vooral nadenken over de betekenis die we voor elkaar kunnen hebben en over de
waarde van teamgeest en samenwerking. Over het samen op weg zijn en bruikbaar willen zijn. Het
accent ligt hierbij op samenwerking als christenen, de mensen die geroepen zijn om persoonlijk en
als gemeenschap ‘zout’ en ‘licht’ te zijn, in navolging van Jezus.

Wij hebben elkaar nodig
Een eerste stap op deze weg is dat we moeten willen geloven èn aanvaarden dat we elkaar nodig
hebben. In Spreuken 27:17 lezen we: 'IJzer scherpt men met ijzer, zo scherpt een man het gezicht van
zijn naaste.' God gebruikt mensen voor elkaar: hun verschillen in karakter en beleving. Het is daarom
van wezenlijk belang dat we de ander niet als een bedreiging zien, maar eerder als een aanvulling, als
iemand die in zijn/haar anders-zijn een stimulans kan zijn.
Wanneer we de ander zo leren zien, dan gaan we ook iets begrijpen van de bijbelse opdracht om
elkaar te bemoedigen en te bevestigen in de unieke waarde die we voor God en elkaar hebben. Wij
lezen hierover o.a. in Hebreeën 10:23-25: 'Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar
vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkaar letten door elkaar aan
te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij
sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet
naderen.’
De opdracht om te ondersteunen en te bevestigen geldt in het huwelijks- en gezinsleven, in
werkverbanden en in het kerkelijk leven, de gemeente van Jezus Christus. Jezus Zelf heeft altijd onze
waarde als mens voor ogen gehad. Hoewel we door de zonde van onze roeping zijn afgeweken, heeft
Hij die oorspronkelijke roeping vastgehouden omdat daarin onze bestemming ligt.
Hij maakte herstel mogelijk, wetend dat door Gods Geest vernieuwing mogelijk was en is. Ook ten
aanzien van de roeping om in een heilige gemeenschap met God de Vader, God de Zoon en God de
Heilige Geest te leven.
Wanneer wij van onze unieke waarde en betekenis voor God doordrongen zijn, zal het ook ons zicht
op anderen bepalen. Zien we ze als unieke en waardevolle mensen, als personen die voor God
belangrijk zijn?
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Elkaar respecteren en bemoedigen
Een eerste stap op de weg naar samenwerking is de keuze om elkaar te respecteren en te
bemoedigen in elkaars anders-zijn. In onze omgang met elkaar en in onze communicatie. Zo lezen wij
in Spreuken 12:18: 'Er zijn er die als met dolksteken praten, ondoordacht, maar de tong van de wijzen
betekent genezing.' De tweede stap is het spreken van goede woorden naar elkaar: Spreuken 18:25:
'Bezorgdheid in iemands hart drukt het terneer, maar een goed woord verblijdt het.'
Spreuken 16:24 zegt verder: 'Lieflijke woorden zijn een honingraat, zoet voor de ziel, en genezing voor
de beenderen.'

Leer gedachten en gevoelens delen
Als derde stap volgt de bereidheid gevoelens te leren delen, ook de moeilijke gevoelens die we niet
snel zullen uitspreken, zoals een verschil van inzicht of beleving. Dit geldt ook voor moeilijke
ervaringen die ons hart bezwaren. Het is dan een kunst om elkaar realistisch te bemoedigen, door
moeite niet weg te schuiven en over gevoelens heen te walsen. Jezus ging bijvoorbeeld niet voorbij
aan de beklemmende gevoelens rondom ‘waarom’-vragen. Hij zei meermalen: ‘vrees niet’ maar zei
óók ‘wie overwint...’
Dat is realisme. Elkaar bemoedigen, maar ook recht doen aan gevoelens en moeiten die er zijn. Die
hebben niet het uiteindelijke, laatste woord. Daarom zei Jezus in Johannes 16, ná het noemen van
verwarrende gevoelens: ‘Blijf in Mijn vrede! Houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.’ Hij
erkent beide werkelijkheden: moeite en overwinning. Verdriet en hoop. Verwarring en vrede.

Voor persoonlijke overdenking:


Hoe ervaar jij bemoediging en hoe bemoedig jij anderen?

Wees trouw
Een vierde stap is om in conflictsituaties elkaar niet los te laten. Paul Tournier zei hierover eens: ‘Wie
het opgeeft de ander te begrijpen, die zet zijn eigen persoonlijke ontwikkeling stil.’ Een keuze voor
elkaar houdt ook volharding in en de bereidheid om hierin van God en elkaar te leren. In de praktijk
is dit niet makkelijk. Bij conflicten kunnen emoties zo oplopen dat we in boosheid relaties willen
verbreken of uit de weg gaan. Het bekende ‘doodzwijgen’ is daarvan bijvoorbeeld een uiting.
Het vraagt dan moed en vertrouwen in het werk van Gods Geest om toch elkaar vast te houden,
zeker in het gebed en het nagaan hoe een moeilijke situatie is te doorbreken en welke stappen weer
opening kunnen geven.
In conflictsituaties kan het helpen om bewust te blijven kiezen voor het belang van de ander en
bovenal voor het belang van Gods Koninkrijk. Eigen belangen moeten hieraan ondergeschikt zijn. Het
betekent wèl sterven aan ons ‘ik’ en ons ‘recht’, zonder je waarde en inbreng als uniek kind van God
uit het oog te verliezen. Het wordt dan meest bepalend of God met ons blij kan zijn. Of we op Zijn
weg blijven. Het zoeken van Gods wil en goede onderlinge verhoudingen gaan hand in hand.
Een praktisch voorbeeld: Wanneer iemand zich in een werkrelatie steeds verdedigend blijft
opstellen, wat opbouwende communicatie en correctie bemoeilijkt, is het goed na te gaan of het
probleem niet dieper zit. Iemand kan bijvoorbeeld een ‘gevangene’ zijn van het hardnekkige idee en
gevoel: ‘Ze moeten mij niet’ of ‘ik doe het ook altijd verkeerd.’ Dat gevoel houdt wellicht verband
met veel onzekerheid en een te kwetsbaar gevoel van zelfwaarde. Door die emoties bespreekbaar te
maken, wordt aan het wezenlijke communicatieprobleem ook gewerkt. Begrip voor die diepliggende
emoties kunnen een opening geven om de concrete situatie meer bespreekbaar te maken. De
persoon kan zo ook geholpen worden om wat objectiever opmerkingen te gaan beluisteren, zonder
daarin direct een persoonlijke aanval te zien. Dit bedoelt Jezus onder andere met het verbond tussen
liefde en waarheid.
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Om over na te denken / gespreksvragen:
1.

Samenwerking is vaak moeilijk. Noem eens enkele oorzaken.

2.

Waarom kost het ons vaak moeite om elkaar te bemoedigen?
Hoe kunnen wij onderlinge waardering en respect meer vorm geven?

3.

Hoe kunnen we in liefde en openheid kiezen voor een eerlijke omgang met elkaar, ook wanneer
bepaalde zaken om opheldering vragen?
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Hoofdstuk 21

Bewogenheid: oefenen in teamgeest
Een andere belangrijke voorwaarde voor groeiende samenwerking is om open te staan voor de
ontwikkeling van teamgeest. Het houdt in dat je samen afspraken leert maken en taken leert
verdelen. Dat je trouw je eigen aandeel aanvaardt en oog hebt voor het aandeel van anderen. Vanuit
de praktijk blijkt dat vaak op de volgende terreinen spanning ervaren kan worden. Het vraagt om een
alerte houding.
 De neiging om ons aan elkaars mogelijkheden en inzet te spiegelen, waarbij iemand zich méér of
minder gaat voelen.


De neiging om iets te regelen zonder de inbreng van andere teamleden serieus te nemen.



De neiging om op een gegeven moment teveel aandacht te geven aan een ‘geïsoleerd’ probleem
waarbij het grote geheel - de gezamenlijke opdracht waarvoor we staan - in de verdrukking kan
komen.



De neiging om teveel met activiteiten bezig te zijn en voorbij te gaan aan persoonlijke aandacht
voor elkaar, waarbij in een sfeer van vertrouwelijkheid, respect en kwetsbaarheid relaties
versterkt en verdiept kunnen worden.



De neiging om bij conflicten ons terug te trekken en niet de weg te zoeken van verzoening,
verdieping en loutering.

Goede samenwerking vereist ook helderheid. Dit omvat onder andere het maken van duidelijke
afspraken. Dit geldt in werkverbanden of in commissies en werkgroepen voor beleid, werkwijze en
doelstellingen, maar vaak ook toerusting op gebied van onderlinge relaties.
Ter illustratie volgen hier zeven richtlijnen die voor christelijk werk waardevol zijn. Een heel beknopte
versie om onderlinge eenheid en gerichtheid te stimuleren.
1. Toewijding aan Jezus Christus als Redder en Heer, waarbij ik uit liefde voor Hem Zijn Woord
gehoorzaam en Hem zoek in gebed.
2.

Toewijding aan de praktische uitwerking van mijn geloof in Jezus Christus: in mijn ongehuwde of
gehuwde situatie, in gezin en/of naaste omgeving.

3.

Toewijding aan het gebod van de liefde (Mattheüs 22:37-40) en de opdracht om mensen met
Jezus bekend te maken (Mattheüs 28:18-20).
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4.

Toewijding aan de plaatselijke kerkelijke gemeente door onder andere voor mijn predikant te
bidden en beschikbaar te zijn voor dienstbetoon binnen de gemeente.

5.

Toewijding aan de geestelijke vorming van christenen en aan de toerusting van kader zodat
meer mensen beschikbaar komen voor Gods werk.

6.

Toewijding aan het principe van ondersteuning en bemoediging van elkaar als betrokkenen bij
een bepaalde taak/organisatie/activiteit.

7.

Toewijding aan gebed voor het lichaam van Christus in deze wereld en haar opdracht om ‘licht’
en ‘zout’ te zijn.

Uit voorgaande blijkt de overtuiging dat een gerichtheid op Jezus en Zijn woord doorslaggevend is
voor groeiende samenwerking. En dat heeft met bewogenheid te maken. Een besef dat de nood van
deze tijd vraagt om mensen die toegewijd zijn aan het bewogen hart van God. Mensen die in naam
van Hem bruggen willen slaan naar het hart van anderen. Maar hoe kunnen we bruggen slaan naar
het hart van onze medemens wanneer we als christenen niet eens eenheid ervaren en langs elkaar
heen leven?
Jezus was van deze diepste nood doordrongen en bidt - vlak voordat Hij teruggaat naar Zijn Vader het bekende gebed uit Johannes 17. Een gebed waarin Jezus Zijn discipelen niet als eenlingen ziet
maar als een eenheid. Een eenheid van mensen afgestemd willen zijn op God de Vader. Die Hem
zoeken: Zijn hart, Zijn wil en eer. De eer van de Vader brengt ons bij de Bron van alle leven: in Hem
vinden we als persoon èn als gemeenschap vervulling en zin. Voor die eenheid rondom de Vader
heeft Jezus Zich willen geven en inzetten. Het verlangen naar die eenheid mag ons motiveren om
onze handen ineen te slaan en beschikbaar te zijn voor Gods werk.
Het volgende hoofdstuk zal dieper ingaan op de betekenis van Jezus’ gebed, opgetekend in
Johannes 17.

Om over na te denken / gespreksvragen:
1.

Teamgeest vraagt veel aandacht. In hoeverre is dit een prioriteit in ons leven?

2.

Met elkaar dezelfde kant uitkijken... dat valt niet altijd mee.
In hoeverre ervaren wij de waarde van enkele heldere afspraken?
Bijvoorbeeld in ons huwelijk- en gezinsleven, of in een ander samenwerkingsverband
(kerkenraad, christelijke organisatie etc.).

3.

Jezus werkte met een team: de twaalf discipelen.
Wat leren we van Hem?
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Hoofdstuk 22

Bewogenheid: gericht zijn op Gods hart en eer
Hoe eren we God? Jezus laat hierop Zijn licht schijnen in Zijn gesprek tot de Vader. Hij benadrukt
daarin dat een gerichtheid op Gods liefde, waarheid, wijsheid, rechtvaardigheid en eer cruciaal is.
Wanneer we aan God zijn toegewijd, komt het verlangen om eenheid rondom deze grote Heer te
zoeken vanzelf. Dat wordt dan van binnenuit bewerkt en bevestigd.
De eer van God is immers gericht op ons welzijn. Hij - de alleen goede God - is in staat om Zich delend
op te stellen. Zoals er in de Drie-eenheid overeenstemming en communicatie is, zo wil God Zijn eer
en rijkdom met ons delen. Bij menselijke eer gaat het om egoïstische doeleinden, maar bij Gods eer
gaat het om een Zich gevende God die daarom alle eer verlangt. Zo kan God geëerd worden om Zijn
grote genade die Hij heeft getoond in Zijn Zoon. Daarom zegt Jezus in Johannes 17:1: '...Vader, het
uur is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijkt...’ En 17:4-5: 'Ik heb U
verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt om te doen. En nu
verheerlijk Mij, U Vader, bij Uzelf, met de heerlijkheid die Ik bij U bezat voordat de wereld er was.'
Jezus zocht de heerlijkheid en eer van de Vader en wist tegelijkertijd dat dit een delende,
gemeenschappelijke heerlijkheid was. Hij maakte er deel van uit.
Hoe kunnen wij God eren? In Johannes 17:4 en 6 lezen wij: 'Ik heb U verheerlijkt op de aarde. Ik heb
het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt om te doen. (…) Ik heb Uw Naam geopenbaard aan de
mensen die U Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van U en U hebt hen Mij gegeven, en zij
hebben Uw woord in acht genomen.’
Jezus eerde Zijn Vader door beschikbaar te zijn voor Zijn roeping.
Door in alles met Gods wil samen te werken. Hij wilde niet Zijn eigen eer zoeken, maar die van de
Vader, zie Johannes 4:34; 5:19 en 44, 6:3-38; 8:29 en 49.

Voorwaarde voor eenheid
Een belangrijke voorwaarde is dat we zicht hebben op onze eigen identiteit, bestaansrecht en
levensdoel. Pas wanneer we beseffen wie we zijn en waarom we leven, hebben we de innerlijke
kracht om ons te geven. Jezus wist wie Hij was: Zoon van God en de beloofde Verlosser. Hij wist ook
wat Zijn opdracht inhield: als Verlosser de mens weer zicht geven op zijn bestemming: een herstelde,
eeuwige relatie met God. Jezus formuleert het zo: ‘En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de
enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt. Ik heb U verheerlijkt op de aarde. Ik
heb het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt om te doen.’ (Johannes 17:3-4).
Jezus wist verder dat Hij van de Vader was uitgegaan om mensen terug te brengen tot Zijn Vader. In
Johannes 17:8 lezen wij: ‘Want de woorden die U Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij
hebben ze aangenomen, en zij hebben daadwerkelijk erkend dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben
geloofd dat U Mij gezonden hebt.’
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Wat leren we van Jezus?
God heeft ons bedoeld voor een eeuwige relatie met Hem; een relatie waarbij er sprake is van een
gekend worden èn kennen (17:3). God is een Zich openbarende God. In Jezus werd Hij zichtbaar
(17:6). Jezus wil Zichzelf in ons verheerlijken zodat ook via ons leven de Vader geëerd wordt (17:10).
Jezus bidt om bewaring (17:11) want eenheid met God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest
kan ondergraven worden. Daarom bidt Jezus dat de waarheid van Zijn Woord zal beschermen
(17:15-17). Waarom is deze bewaring zo van belang?
In Johannes 17:18-19 lezen wij hierover: ‘Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in
de wereld gezonden. En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.’
Jezus heeft ons in naam van Zijn Vader een opdracht toevertrouwd, een opdracht die om het
getuigenis van eenheid vraagt. Onteren we anders niet het Wezen van God? Daarbij klinken ook rijke
beloften door. Zie bijvoorbeeld Johannes 17:20-26.
In dit bijbelgedeelte worden we bij een paar duidelijke accenten bepaald:
 Jezus bidt voor Zijn volgelingen door de eeuwen heen (17:20).


Eenheid verwijst naar de God die we verkondigen: een drie-enig God die toch één is (17:21).



God wil via Zijn Zoon Zijn heerlijkheid met ons delen: Hij wil Zijn leven aan ons leven verbinden
(17:22).



God verlangt ernaar dat de wereld door het getuigenis van Zijn kinderen tot inzicht komt
(17:23a).



God wil de liefde zoals die in de Drie-eenheid beleefd wordt, delen met ons (17:23).



Jezus wil Zijn heerlijkheid met ons delen en de toekomst waarin we eeuwig bij Hem zullen zijn
(17:24).



Jezus doet een beroep op Gods rechtvaardigheid (17:25).



Jezus wil met Zijn werk doorgaan. Door het werk van Zijn Geest wil Hij Gods Naam blijvend
bekend maken. Nu en in de toekomst (17:26a). Het doel van Jezus’ aanhoudende werk is dat we
ons volkomen geborgen weten in Gods liefde (17:26b).

Jezus zelf moet zó doordrongen zijn geweest van Gods liefde en Zich geborgen hebben gevoeld in de
wijsheid van Gods wil, dat Hij onbevreesd de vijand kon ontmoeten, zie Johannes 18:1-9. Hij wist dat
God - ook door lijden en dood heen - Zijn Naam zou verheerlijken en Zijn plan zou volvoeren.

Lessen van Jezus
Wanneer we stilstaan bij Jezus’ woorden en levenshouding dan valt het op dat Hij Zijn Vader
onvoorwaardelijk vertrouwde. Hij wist Zich één met Zijn eer, Zijn hart en Zijn wil. Betekent dit dat de
hechtheid van onze band met de levende Heer doorslaggevend is voor een naar eenheid zoekende
levenshouding? Volgens Johannes 17 is het antwoord: Ja! We zullen dan minder ons houvast in onze
tradities en overtuigingen zoeken, maar deze durven toetsen aan de kennis van de levende Heer die
Zichzelf in liefde en waarheid aan ons wil openbaren (17:17 en 26).
Jezus zocht geen erkenning van mensen omdat Hij koos voor de eer en bevestiging van Zijn Vader.
Dat maakte Hem innerlijk vrij om Zich te geven. De aanvaarding of afkeuring van mensen was niet
bepalend voor Hem. Hij wist dat de Vader Hem zou verheerlijken als Hij de eer van de Vader zou
zoeken en Zijn wil zou volbrengen. De Vader had Hem lief en was rechtvaardig (17:25-26).
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Om over na te denken / gespreksvragen:
1.

Wat kunnen wij van Jezus’ gebed leren?

2.

Hoe kunnen wij ons voor groeiende eenheid inzetten?

3.

Wat bindt christenen samen en hoe kunnen we ons daarin versterken?
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Hoofdstuk 23

Bewogenheid: het getuigenis van eenheid en liefde
Wanneer we Johannes 17:21 en 23 lezen dan blijkt daaruit dat het om de geloofwaardigheid van het
Evangelie gaat. De God die barrières van zonde en schuld heeft afgebroken, ook in onderlinge
verhoudingen, heeft het recht ons op te roepen tot een gemeenschap. Een gemeenschap die Gods
vergeving en herstel nodig heeft en leert de weg van God te gaan. Elkaar ondersteunend en
stimulerend. Alleen dan zullen we ons onderscheiden van de wereld waarin mensen zich door elkaar
bedreigd voelen en mensen over anderen willen heersen. De tweedracht die satan stichtte moet tot
op de wortel uitgeroeid worden en vervangen worden door eenheid rondom Gods hart en wil voor
ons leven. Daarom bidt Jezus voor eenheid. En zou God dit gebed van Zijn lieve Zoon niet willen
verhoren? Natuurlijk wil Hij dat, omdat het gebed ook het verlangen van de Vader is.
Maar staan we als christelijke ‘gemeenschap’ eenheid niet in de weg? Zijn wij geen struikelblok voor
God in het beantwoorden van dit gebed van Zijn Zoon?

Hernieuwde liefde en toewijding
Het is goed om in alle rust en verootmoediging over de volgende aspecten na te denken:
 Ben ik toegewijd aan de eer van Gods naam, aan de rijkdom van Zijn Wezen, aan de
overweldigende eigenschappen die in Zijn Naam naar voren komen?


Ben ik doordrongen van de enorm grote liefde van God die Zijn Zoon gaf om Zijn heerlijkheid
met ons te kunnen delen?



Verlang ik ernaar Gods liefde te beantwoorden door mijn hart te geven en mijn vertrouwen?



Geloof ik dat God mijn weg bewaart en leidt, ook als Hij lijden toelaat? Dat niets mij zal scheiden
van Zijn liefde?



Geloof ik dat God mij wegen wil laten ontdekken hoe ik meer deel kan gaan uitmaken van een
levende gemeenschap ‘…opdat de wereld zal geloven...?’ (Johannes 17:21).



Wil ik mij ervoor inzetten onnodige barrières af te breken en de eenheid rondom Christus en Zijn
Woord te zoeken?

Kenmerken van een christen: liefde
Volgens Jezus wordt het Evangelie verstaan wanneer de verkondigers ervan de betekenis van de
Naam van God in hun leven ontdekt hebben en zich geworteld weten in de dragende liefde van God
(Johannes 17:26).
Ook op andere plaatsen in de Bijbel komen we deze boodschap tegen.
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Zie bijvoorbeeld Johannes 13:34-35: ‘Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals
Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen
bent: als u liefde onder elkaar hebt.’
Deze liefde kan vorm krijgen in onze manier van omgaan met elkaar en in onze visie op de nood van
onze tijd. Denk bijvoorbeeld aan werk onder kinderen, jeugd, studenten, echtparen, alleenstaanden,
ouderen, zending- en evangelisatiewerk, pastoraat en andere vormen van sociaal werk. Maar het
kenmerk van liefde is dat het ervaren en beleefd wordt. Het is méér dan een emotie. Het is een
keuze. Jezus bad in Johannes 17:18: ‘Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de
wereld gezonden.’ Aan Jezus’ opdracht kunnen we alleen maar recht doen wanneer we kiezen voor
dezelfde gezindheid: een houding die Jezus’ Geest in ons wil uitwerken. Een houding van liefde,
dienen, betrokkenheid en oprechtheid.

Bijbelse liefde: gevende en eenheid zoekende liefde
Zoals de Vader Zich in liefde geheel aan de Zoon gegeven heeft - Hij heeft Hem alles gegeven, zie
Kolossenzen 2:9 - zo heeft Jezus Zich in volledige toewijding aan de Vader gegeven. En zoals de Geest
het verlangen heeft om Jezus te verheerlijken zo mag het ons verlangen zijn om met deze Geest van
God samen te werken zodat Hij eenheid kan bewerken in onze persoonlijkheid - in onze relaties - in
kerkelijke verbanden en in eendrachtige bewogenheid voor de nood van onze tijd.

Bijbelse liefde: de urgentie van onze tijd serieus nemen
Onze tijd wordt wel getypeerd met woorden als gecompliceerd, gefragmenteerd, jachtig,
onpersoonlijk, kil en bedreigend, ontworteld waarbij dan bedoeld wordt dat de huidige generatie de
schakel niet meer kan vinden tussen de betekenis van het verleden en de zin van de toekomst. Het
accent ligt op het ‘hier en nu’ met alle kwetsbaarheid daarvan.
Velen hebben het gevoel geleefd te worden in plaats van te leven. En wanneer mensen gaan lijden
onder een gevoel van onmacht kunnen ze zich als reactie daarop gaan concentreren op hun eigen
wereldje. Een afgesloten, veilig gebiedje. Als het daar goed gaat, dan biedt dat toch wat zekerheid.
Dat we de neiging kunnen hebben ons alleen met ons eigen leefwereldje bezig te houden, schreef de
profeet Jesaja al: '...Laten wij eten en drinken, want morgen sterven wij!' (Jesaja 22:13). We zingen
het dan wel uit in ons tijdsbestek.
De tijd als frustratie en noodlot werd onder de Grieken al onderkend. Het woord chronos voor tijd
betekent de alles verslindende tijd, wreed en ruw. De tijd die culturen en samenlevingen laat
vervallen, maar ook tijd die aan ons leven knaagt en uiteindelijk de dood oplevert. Chronos betekent
de tijd als noodlot waaraan niet te ontkomen is.
In het Grieks is er nog een woord voor tijd: kairos. De betekenis daarvan is positiever. Het betekent
tijd die zinvol is en waarmee we iets goeds kunnen doen. De tijd als een geschenk, als een gegeven
moment waarvan we gebruik kunnen maken. De tijd als uitdaging en als mogelijkheid.
Chronos maakt alles tot verleden tijd, het is tijd waaraan we zijn onderworpen. Maar kairos opent de
weg naar morgen en is iets waarmee God, de Eeuwige, iets doen kan. Het is tijd waarmee Hij tot Zijn
doel kan komen met ons leven èn met de wereld.
We lezen in de Bijbel dat God de tijd in handen heeft en dat Hij ermee handelt. Meermalen lezen we
dat ‘toen de tijd vervuld was,’ God daden verrichtte die heil brachten. Zo lezen we dat Jezus op de
tijd geboren werd die God van tevoren bestemd had. Op dat moment werd bijvoorbeeld rondom het
Middellandse Zeegebied Grieks gesproken en hadden de Romeinen wegen aangelegd, waardoor het
Evangelie snelle voortgang kon hebben.
Nog steeds mogen we onze tijd als kairos-tijd beleven. Daarbij mogen we terugvallen op Jezus’
belofte dat Hij met ons is, '...al de dagen, tot de voleinding van de wereld,’ (Mattheüs 28:20). Jezus
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staat aan het begin en het einde van onze geschiedenis en belooft iedere generatie de nabijheid,
wijsheid en troost van Zijn Geest.

Bewogen met onze tijd
Concreet betekent deze bewogenheid dat we ons in specifieke vragen en noden van onze tijd willen
inleven. Want bruggen slaan naar de ander kan alleen wanneer we de vragen en gevoelens van de
ander serieus nemen. Dan alleen verdienen we dat ze ook aan ons en onze boodschap aandacht
geven.
Maar we leren ook van Jezus dat onze voorbede van belang is. In het volhardend gebed maakt God
ons tot andere mensen en geeft Hij bewogenheid, creativiteit en moed. Hij wil ons ziende ogen geven
en een verlangen om te handelen.
Daarbij mogen we ons concentreren op onze eigen mogelijkheden. In het bijbelboek Nehemia lezen
we bijvoorbeeld over de herbouw van de muur om Jeruzalem. Een gigantisch karwei maar... iedereen
nam een stukje verantwoordelijkheid op zich en God kon het werk zegenen en bevestigen. Het werd
volbracht. Enkele verzen ter illustratie:
 'Vanaf de Paardenpoort verrichtten de priesters herstelwerk, ieder tegenover zijn huis,' (3:28).


'...daarachter verrichtte Mesullam, de zoon van Berechja, herstelwerk tegenover zijn kamer,'
(3:30).



'...En laat men wachtposten opstellen, inwoners van Jeruzalem, ieder op zijn wachtpost, en ieder
tegenover zijn eigen huis,' (7:3).

Wij hopen dat deze overdenking over bewogenheid ertoe bijdraagt dat we onze positie gaan
innemen, onder de nabijheid en zegen van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Hij
wil ons niet alleen zicht geven op ons ‘stukje muur’ tegenover onze kamer of ons huis, maar ook op
het grote geheel waardoor we in een houding van gebed zoeken naar het getuigenis van liefde,
waarheid en eenheid.

Om over na te denken / gespreksvragen:
1.

Gods eer zoeken: wat houdt het in?

2.

In Jeremia 2:11 zegt God dat Israël Hem, de enig ware God, hun: '...Eer ingeruild voor wat niet
van nut is.' God noemt Zich de EER van zijn volk en roept op tot bekering.
Waarmee vergelijkt God Zijn verhouding tot Israël? Zie Jeremia 1:1-2.

3.

Gebed om eenheid: hoe concreet leeft dit voor ons?

4.

Hoe ervaren wij de nood van onze tijd?
Ligt hierin voor ons een uitdaging?
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