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Woord vooraf 
 
 
 
De regenboog spreekt van Gods trouw. Die kleurenboog in 
de wolken is het teken van de genade van God en van het 
verbond dat de Here met de mensheid heeft gesloten. Hij 
maakt een nieuw begin en zal de aarde trouw blijven. Wij 
kunnen hierop vertrouwen en worden er bij bepaald door de 
boog die zich welft boven en zelfs in alle donkerte van het 
leven. Tegelijkertijd is de regenboog met zijn kleurenpracht 
in de bijbelse taal een beeld van hemelse heerlijkheid. 
Bedoeld als uiting van liefde voor de hele wereld, voor alle 
volken en voor ieder mens die zijn of haar oog daarop richt. 
Door alle eeuwen en culturen heen staat daar bij zon en regen 
die boog in de wolken.  
 
De postmoderne, westerse cultuur waarin wij leven, zorgt er 
voor dat op vele plaatsen de invloed van de bijbelse en 
christelijke boodschap steeds kleiner wordt. Zelfs christenen 
weten soms nog maar weinig van het Woord dat leven geeft 
en kracht. Opvallend is tegelijk dat een groeiend aantal, 
vooral ook jonge mensen, wel degelijk van het geloof wil 
weten. Wij zijn op zoek naar wat houvast en hoop geeft in 
ons leven. Dan gaat het om de inhoud van het geloven. Wat 
doe je nu eigenlijk als je zegt te geloven, waar komt het op 
aan? De verschillende onderwerpen in dit boek zijn bedoeld 
om te helpen in de overtuigde lofprijzing aan God en bij een 
overwogen verantwoordelijkheid in onze handel en wandel.  
 
Het gaat in dit boek hoofdzakelijk over de binnenkant van 
het geloof. Hoe functioneert een relatie met God, wanneer 
wij Hem niet kunnen zien of aanraken? Je bent op weg in het 
leren geloven en ontdekt dan dat de God van de Bijbel, van 
wie gezegd wordt dat Hij dichtbij ons wil zijn, soms 
afstandelijk en ver weg lijkt. Wat werkt de relatie met God 
uit ten opzichte van de wereld om mij heen? Te midden van 
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de vele verwarrende toestanden komt de Bijbel met een 
boodschap van hoop. Hoe kunnen wij daaraan deel krijgen? 
We denken met een stevig beroep op de Bijbel na over leer 
en leven, kennis en geloofspraktijk, lofprijzing en ethiek. In 
een lijn van voortdurend ontwikkelende gedachten vormt 
zich in dit boek een weg naar het doel van ons christenleven. 
Ook hier zal de herhaling de leermeester van het leven 
blijken te zijn. Geestelijke zaken beklijven nu eenmaal niet 
zo gemakkelijk vanwege de stugheid die verandering 
oproept.  
 
De grote nadruk die in onze tijd gegeven wordt aan het 
gevoelsleven houdt toch ook eenzijdigheid in. De huidige 
maatschappij vraagt erom dat mensen onder woorden kunnen 
brengen wat de oorsprong en inhoud van hun inspiratie is. 
Meer kennis van de rijkdom van het christelijk geloof blijkt 
minstens zo belangrijk om een evenwichtig leven te leiden. 
Deze hoofdstukken sporen daarom aan tot verdieping en 
verlevendiging in het geloof. Het kan immers ook niet 
zónder geestelijke emotie. Christelijke spiritualiteit is niets 
anders dan geloofservaring die voortkomt uit de kennis dat 
God barmhartig en genadig is.  
 
Dit is een boek voor hen die het niet willen laten voor wat 
het is, maar zoeken naar nieuwe impulsen om de Here te 
dienen en te danken. Daarom heb ik opnieuw getracht te 
doordenken, waar het in ons geloof om draait.  
 
Met de bede dat dit boek mag bijdragen aan inhoudelijke 
geloofsbeleving en lofprijzing, draag ik het met dank aan de 
Here op: dat Hij het kan en zal zegenen. Voor ons als 
Evangeliegemeente De Regenboog is het bij het vijfentwintig 
jarig bestaan een soort feestbundel van veelkleurige vreugde:  
vanwege Zijn zegen is de boog in de wolken.  
 
 
Veenendaal, najaar 2006 
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1. Hoe kennen wij God? 
 
 
 
Wie is God? Waar is God? Bestaat God wel? 
Altijd opnieuw wordt naar God gevraagd. 
Altijd opnieuw wordt aan God getwijfeld. 
Altijd opnieuw wordt God geloochend. 
Altijd opnieuw is om God geworsteld, in God geloofd, tot 
God gebeden. 
Eén ding vooropgesteld: een mens moet niet onder dwang in 
God geloven. Onze vraag is: mag men in God geloven? In de 
zin van: kan je het verantwoorden in God te geloven. Dit 
eerste hoofdstuk probeert op die vraag antwoord te geven.  
 
Er zijn in onze tijd veel mensen die wel geloven in het 
bestaan van een god (of op zijn minst in een ‘hoger wezen’), 
maar in de praktijk van hun leven daar niets van laten 
blijken. Maar je komt ook met mensen in aanraking die niet 
in het bestaan van God geloven, maar in de praktijk zo leven, 
alsof zij Hem kennen. Daarom is het een spannende vraag: 
als God bestaat, verandert er dan iets voor de levenswijze 
van de mens of niet? Wij die geloven geven natuurlijk op die 
vraag het antwoord: ja, er verandert wel degelijk iets. Of 
beter gezegd: alles verandert door geloof in het bestaan van 
God. Maar daarmee zijn gelovige mensen niet automatisch 
andere, laat staan betere medemensen geworden. We doen 
echter wel een geloofsuitspraak, een belijdenis die heel ons 
leven zou moeten kleuren. 
 
Als God bestaat, is het nog niet vanzelfsprekend dat wij Hem 
kennen. Hier willen we onze zoektocht beginnen, in het 
nadenken over de wijze en de wegen waarop wij God kunnen 
kennen. Het is steeds verrassend te ontdekken dat het, 
wanneer het over God gaat, niet blijft bij kennis van het 
verstand, maar we raken hier aan de Bron van het leven. En 
dat is te merken. 
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Zoeken naar God 
 
De term die onze zoektocht samenvat is theologie. Het 
woord is een samenvoeging van twee Griekse woorden, 
theos (God) en logos (woord). Het gaat in de theologie dus 
om spreken over God, zoals het bij biologie gaat om het 
spreken  over het leven (bios). Als er maar één God is, en als 
het die God is, welke de christenen aanbidden, dan is de aard 
van onze zoektocht als volgt te omschrijven: theologie is dan 
het denken over de God die christenen (en Joden) aanbidden. 
Over deze God lezen we in de Bijbel. Wat is de identiteit van 
de God die zich openbaart in de Bijbel? Bij onze zoektocht 
gaat het verder dan onderzoeken alleen. Theologie in de 
oorspronkelijke betekenis houdt in, dat het gaat om 
‘theoretische en persoonlijke kennis van goddelijke 
zelfopenbaring, die leidt tot een voor ons leven onmisbare 
wijsheid en onderscheidingsvermogen.’ Een theoloog is 
iemand die nádenkt en met eigen woorden weergeeft wat de 
Bijbel verkondigt over de openbaring van God. Hij probeert, 
omdat hij in God, ja, in Jezus Christus gelooft, met eigen 
woorden na te zeggen wat de Bijbel hem voorzegt en 
voorschrijft.  
 
Natuurlijk is het daarbij belangrijk voeling te hebben met het 
huidige leefklimaat, anders gezegd de cultuur van onze tijd. 
Maar dat kan niet tot gevolg hebben dat we het denken van 
onze tijd tot maatstaf verheffen van wat nog wel en wat niet 
meer geloofd kan worden. Dan krijg je een aangepast en 
gesloten Evangelie, dat niet meer het bijbelse Evangelie is. 
Dan ben je ook niet langer christelijk bezig, omdat je in je 
nadenken de mens als maatstaf neemt. Wij willen zoeken 
naar de geloofskennis van het aan ons geopenbaarde 
geheimenis van God. Ten diepste kan alleen God zelf in ons 
mensenleven ruimte scheppen waardoor wij Hem leren 
kennen, aanbidden, loven en danken. Dat doet Hij dan ook en 
die ruimte geeft Hij.  
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Leer en leven 
Wanneer wij op zoek gaan naar wegen om God te leren 
kennen, gaat het daarbij niet om alleen kennis van het hoofd, 
maar zeker ook van het hart. Wat we zoeken en vinden, zal 
doortrokken zijn van een persoonlijk kennen van God en van 
de dingen van God. Dit hoofdstuk verbindt dan ook de 
theologie met de spiritualiteit, zeg maar het kennen van God 
met de omgang met God. Het lezen van een boek als de 
Bijbel en zelfs van tekst als deze is dan ook bepaald niet 
vrijblijvend. U zult merken dat het elke keer weer een keuze 
en een soort overgave van ons vraagt om op deze manier met 
God bezig te zijn. Het blijft ook niet bij ja-knikken, maar het 
gaat naar ja-doen! De christelijke ontmoeting met God is 
altijd levensveranderend. Johannes Calvijn (1509-1564) 
schreef: ‘God kennen betekent veranderd worden.’ Echte 
kennis van God leidt tot aanbiddend leven. Want wie zich 
oprecht zoekend met God bezig gaat houden, wordt 
opgenomen in een vernieuwende ontmoeting met de levende 
God. God kennen is door God veranderd worden! Wanneer 
iemand afstandelijk of zelfs oneerbiedig over het kennen van 
God spreekt, is dat net zo onrealistisch als wanneer iemand 
afstandelijk over zijn geliefde spreekt. Zulk spreken en doen 
komt je niet ten goede.  
 
In de klassieke betekenis van het woord is theologie een ‘in 
het hart gevoelde kennis van goddelijke zaken’, zoals gezegd 
iets dat het hart en het denken aanraakt. Het heeft te maken 
met de objectieve inhoud van het christelijke geloof en met 
het subjectieve zichzelf aan de God in wie je gelooft 
toevertrouwen. Men noemt dat wel de fides quae creditur en 
de fides qua creditur ofwel het geloof dát we inhoudelijk 
geloven, dus de dingen die we geloven, en het geloof 
waarméé we geloven en ons daadwerkelijk toevertrouwen 
aan de God in wie we geloven. Samengenomen is het de 
manier waarop het geloven concreet gestalte en vorm krijgt 
in ons dagelijks leven. De christelijke manier van geloven 
behoort dus rationeel en relationeel te zijn: het is iets dat 
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gekend wordt en dat daardoor je leven vorm en inhoud geeft, 
je een doel om voor te leven geeft en een richting voor je 
werk. Het is van groot belang aan deze beide elementen van 
ons geloof gehoor te geven. Wie God (beter) wil leren 
kennen, zal in dat proces bereid moeten zijn om zichzelf te 
geven en te willen veranderen.  
 
Twee gevarenzones 
Er is dus plaats voor een systematische doordenking van de 
inhoud van het christelijke geloof. Het geloof kan niet zonder 
de serieuze overweging. Wanneer de christelijke gemeente 
niet wil óndergaan in de verzoeking om haar Godsbeeld aan 
te passen aan de smaak van de eigentijdse mens en daardoor 
haar identiteit verliezen, dan heeft zij tot taak de waarheid 
van het Evangelie in de breedte en de diepte te doordenken 
en te belijden. Dit roept in elk geval op tot blijvende en 
veelal diepgaander bijbelstudie! 
 
Wie dit vergeet, verschraalt tot een gevaarlijke magerte, 
waardoor je zo licht wordt dat je gaat zweven. Het geloof 
houdt in die weg op het laatst weinig meer in en heeft niets 
meer om het lijf; niets houdt je meer tegen om van alles en 
nog wat te geloven, tot je weinig of niets meer gelooft. Wat 
je overhoudt is een leeg testament zonder waarde. 
 
Wie echter alsmaar meer bijbelse kennis vergaart, maar 
vergeet die kennis toe te passen wordt zo zwaarwichtig, dat 
de opgeblazenheid de omgang met anderen in de weg staat. 
De ‘godgeleerde’ gaat zich dan boven de anderen verheffen. 
Je raakt dan zo verwikkeld in intellectuele nuances, dat je de 
andere mens uit het oog verliest en in je eentje de zon 
tegemoet gaat, tot de ballon knapt. Een voorbeeld: wat heb je 
eraan hoogdravend over de Drie-eenheid te disputeren als je 
geen nederigheid kent en dus de Drie-eenheid niet kunt 
behagen? Het zijn niet onze prachtige en verheven woorden 
die je rechtvaardig of heilig of door God geliefd maken, maar 
een gelovig en deugdzaam leven. Aan kennis heb je niets 
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zonder genade en liefde; wat je overhoudt is ijdelheid, lucht 
en leegte (Pred.1:2).  
 
Weten en kennen 
Kennis van en aan God hebben is niet waardevrij. Het is 
hartskennis of het is geen kennis. Je kunt wel zonder enige 
waarde iets weten over God, maar daarmee kén je Hem nog 
niet. Het verstand wordt bij het echte kennen van God ten 
volle ingeschakeld doordat het verlicht wordt door de 
inwonende Heilige Geest. Daardoor zijn we in het relationele 
gebied: de Geest in ons! Wie God heeft leren kennen, is of 
wordt ‘van God geleerd’ (vgl. 1Thess.4:9), dat wil zeggen, 
die wordt uit het Woord en door de inwerking van de Geest 
door Hem onderwezen in de geloofspraktijk. Verstarde 
orthodoxie, waar het leven en de beleving uit is, kan dus niet 
voor de ware kennis van God doorgaan, hoe vroom de 
woorden ook mogen klinken. Overigens geldt dit ook voor 
werkheilige orthopraxie, die niet vanuit de persoonlijke 
omgang met God wordt doorleefd en gevoed. Het is als 
voortdurend praten over je mooie auto en over de hoge score 
bij het behalen van je rijbewijs, maar zonder benzine zitten 
en dus stil blijven staan. De apostel Paulus bidt een gebed 
om deze scheefgroei te voorkomen: ‘Daarom, en ook omdat 
ik gehoord heb over uw geloof in Jezus, de Heer, en over uw 
liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk voor u 
en noem ik u in mijn gebeden. Moge de God van onze Heer 
Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van 
inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult 
kennen (Ef.1:15-17 NBV). Wij moeten telkens weer, 
opnieuw en opnieuw, God ‘recht’ leren kennen. Het gaat 
daarbij om de echte, persoonlijke Godskennis, die gevoed 
wordt in de verborgen omgang met de Here. Het Woord 
rustig lezen en overdenken, de inhoud tot ons door laten 
dringen en trachten er naar te leven, dat is de realiteit van 
geloven in woord en daad.  
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Bescheidenheid 
Wanneer wij iets zeggen over God, past ons voorzichtigheid 
en bescheidenheid. Wij hebben niet de pretentie God in kaart 
te kunnen brengen en al helemaal niet Hem te kunnen 
doorgronden. God is immers geen voorwerp of ding dat wij 
eens onder de loep nemen. Hij is een Persoon, en een 
persoon ken je niet zomaar. En dan opnieuw: wie een ander 
leert kennen, leert ook zichzelf kennen. De ontmoeting met 
een ander / de Ander is altijd reflectief en daardoor leerzaam. 
We worden gevormd door onze relaties. In deze ontmoeting 
met de Eeuwige blijven wij dan ook niet op een afstand 
staan. Er gebeurt iets met ieder die God leert kennen, je blijft 
niet dezelfde.  
 
We leren God nooit helemaal kennen. Hij onttrekt zich 
grotendeels aan onze waarneming. Ik zeg het wel eens zo: ‘Ik 
ken God niet, dan waar Hij zich door schepping, Woord en 
Geest aan mij heeft willen openbaren.’ Wij bemerken maar 
een fractie van zijn oneindigheid en heiligheid. En 
waarschijnlijk is dat maar goed ook. Het zou te veel zijn. 
Onze kennis van God is dus alles behalve volledig, maar wel 
voldoende en betrouwbaar. De voornaamste bron van kennis 
over God is de Bijbel, dat boek waarin op een begrijpelijke 
wijze over en door God gesproken wordt. Als we de Schrift 
niet hadden, was het spreken en nadenken over wie God is 
vrijwel onmogelijk geworden. Ieder zou zich dan een eigen 
beeld van God vormen, zonder dat enige referentie en 
toetsing mogelijk is. Een grillige gedachte, maar ook een die 
ons dankbaar maakt dat we de Bijbel hebben! 
  
In de Bijbel heeft God over zichzelf gesproken en zich 
kenbaar gemaakt. We leren Hem daar kennen in de dingen 
die Hij doet, in woorden die Hij spreekt en daaruit maken we 
eerbiedig gesproken iets op over zijn Identiteit, dus wie Hij 
is. Wat de mens van God leert kennen is niet de aard van zijn 
wezen, maar de werking van zijn wil. Uit zijn daden leren we 
dat Hij de Schepper van hemel en aarde is, de Bevrijder van 
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Israël en van de gelovigen, en dat Hij de Rechter van de 
wereld is. Zijn werken zeggen iets over wie God is. Hij blijft 
niet zonder naam (anoniem), maar maakt zich met name aan 
Mozes bekend. Juist door zijn daden en namen wordt Hij 
meer ‘her’-kenbaar voor ons. Daarin wordt het 
gemakkelijker over Hem na te denken en te spreken. We 
noemen zijn naam en zijn daden, maar daarmee is natuurlijk 
niet alles gezegd. Want de Bijbel benadrukt heel duidelijk 
dat God wel zo volslagen anders is dan wij zijn. God is God 
en geen mens (Hosea 11:9). Toch spreekt de Bijbel in termen 
over God die wij begrijpen, in menselijk herkenbare 
begrippen. Zo wordt er gesproken bijvoorbeeld over Gods 
hart, zijn hand, zijn toorn en zijn liefde.  
  
Echter elke vergelijking waar het de Here God aangaat, gaat 
mank (vgl. Jes.40:25). We praten dus vergelijkenderwijs 
over God en dat moet ons voldoende zijn. We weten dat Zijn 
werkelijkheid onze meest diepgaande gedachten 
onwaarschijnlijk ver overtreft. Alleen de Heilige Geest heeft 
toegang tot de diepten van God: ‘God heeft ons dit 
geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, 
ook de diepten van God. Wie is in staat de mens te kennen, 
behalve de geest van de mens? Zo is alleen de Geest van God 
in staat om God te kennen. Wij hebben niet de geest van de 
wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat 
we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft 
geschonken’ (1Cor.2:10-12 NBV). Wie gelooft, zal door het 
nadenken en spreken over God dan ook komen tot 
aanbidding. Woorden kunnen naar ons gevoelen niet 
voldoende uitdrukken hoe groot en goed en heerlijk de Here 
God is. Maar we hebben weinig anders en zingen dan, en 
zeggen op verhoogde toon hoe groot en heerlijk Hij is. Dat is 
ten diepste de bedoeling van dit boek: dat we materiaal 
hebben voor de lofprijzing en aanbidding!  
 
Nu wil ik vanuit deze inleidende gedachten naar een 
verdieping van het onderwerp, zoals dat prachtig is verwoord 
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door de Deense filosoof Søren Kierkegaard (1813-1855). Hij 
beweerde dat het kennen van de waarheid inhoudt gekend te 
worden door de waarheid. Kierkegaard schreef: ‘waarheid is 
iets dat ons innerlijk beroert; we raken betrokken in een toe-
eigenings-proces van hartstochtelijke innerlijkheid.’ Zo is het 
nu ook met het leren kennen van God. 
 
God kennen en door Hem gekend zijn 
Wat wij ons dus voorstellen is een zekere toename van de 
ware Godskennis, die meer is dan het uitbreiden van 
intellectuele inzichten. Wie God kent, kent Hem in zijn 
goedheid en heerlijkheid. Die ervaart zelf Gods genade, 
vergeving en liefde en die wil leven in wat we noemen de 
vreze des Heren, de eerbied voor God. De woorden van de 
Here Jezus geven in Joh. 8:55 precies aan waar het hier om 
gaat: er is verschil tussen het ‘weet hebben van’ en ‘kennen’. 
Jezus benadrukt daar dat zijn toehoorders nooit in een juiste 
relatie tot God hebben geleefd door het leren kennen van en 
zich houden aan Zijn Woord. Dit is hun diepste probleem, zo 
laat Jezus zien. Dat juist Jezus God als zijn eeuwige Vader 
kent, blijkt uit en wordt bevestigd door het feit dat Hij Gods 
woord bewaart en gehoorzaamt. De ware kennis van God 
komt voort uit een existentiële betrokkenheid. God kennen 
wordt dan: in gemeenschap met Hem staan. Dat is voor ons 
mensen slechts mogelijk in een verlossingsrelatie. Dit 
kennen van God noemt Jezus ‘het eeuwige leven’. Zo lezen 
we het in de Bijbel: ‘Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U 
kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij 
gezonden hebt’(Joh.17:3).  
 
God beter leren kennen en alsmaar een zelfgekozen afstand 
houden blijkt onmogelijk te zijn. We leren Hem kennen in 
zijn reddende liefde en als dat niet zo is blijft het bij 
oppervlakkigheid. Wanneer wij onszelf kunnen zien als 
voorwerp van zijn barmhartigheid, dan is Hij de Gever en wij 
zijn de ontvangers. Niet God is het object, maar wij zijn dat 
en Hij is het onderwerp. Zo kan je zeggen: het moet tot ons 
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doordringen dat onze kennis van God berust op het door 
Hem als kind gekend zijn. Zolang dat niet zo is, geven wij 
wanneer we over God spreken een verkeerde voorstelling 
van zaken. Bekend worden met God begint met bekend 
worden bij God. Je moet je ‘laten kennen’, je door Hem laten 
bevragen en onderzoeken. Dat vinden wij niet zo 
gemakkelijk. We bestuderen liever op veilige afstand dan dat 
we zelf besproken worden. Maar wie God leert kennen, komt 
in het licht van Gods Woord en Geest. Die leert ten diepste 
zichzelf kennen en zal zo doende door Hem gekend worden, 
die zal Hem léren kennen. 
 
Het door God gekend zijn, bij Hem als zijn kind bekend zijn, 
is kwalitatief oneindig veel meer dan van God weten: ‘Nu gij 
echter God hebt leren kennen, ja meer nog, door God gekend 
zijt’ (Gal.4:8,9). Paulus zegt daarmee dat wij door onze 
kennis onmogelijk die beslissende omkeer tot kindschap 
Gods kunnen bewerkstelligen. Liever gezegd, ‘meer nog’: 
God heeft het initiatief en het hangt alles af van zijn 
verkiezende liefde en openbaring (vgl. Rom.8:29). In een 
andere brief verwoordt hij het zo: ‘Indien iemand zich 
inbeeldt enige kennis verworven te hebben, dan heeft hij nog 
niet leren kennen zoals het behoort; maar heeft iemand God 
lief, dan is deze door Hem gekend’ (1Cor.8:2-3), en ‘Nu ken 
ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik 
zelf gekend ben’ (13:12b). Dat is de zaak waarom het gaat. 
 
Godskennis veronderstelt dus een tweezijdige relatie: kennen 
en gekend worden. Het is leven in een rechte verhouding tot 
God. De vreze des Heren is het begin van de kennis in de 
praktijk van het dagelijkse leven, van de wijsheid (Spr.1:7). 
Dan leren we kennen dat God is, zoals Hij zich bekend 
maakt en beweert te zijn. We leren God te nemen op zijn 
woord, Hem vertrouwen, onszelf aan Hem toevertrouwen.  
 
Samengevat: De kennis van God vraagt om ons hart. Het 
komt erop aan dat wij in de rechte verhouding tot God 
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komen te staan, een verhouding van liefde, ontzag en 
heiligheid en ons daardoor in ons hart, denken en handelen 
laten regeren. De poging om van God een totaalbeeld, een 
echt of ook een gedachtebeeld te maken, is aan de Bijbel 
volkomen vreemd. Sterker nog, het wordt juist uitdrukkelijk 
verboden. Nergens in de Bijbel vinden we dan ook een leer 
aangaande God. We lezen steeds weer over zijn handelen en 
openbaringswoorden en dat God relationele gemeenschap 
zoekt met de mens, maar alle systematiek in de uitwerking 
van een Godsleer ontbreekt in de Schrift.  
 
Aanknopingspunten waardoor we God leren kennen  
Wanneer de kennis van God slechts van Gods kant kan 
beginnen, stelt dat de vraag of God in de mens een 
aanknopingspunt heeft waar die relatie kan aangrijpen. Sluit 
Hij aan bij ons menselijk verstand, bij het religieuze gevoel 
of bij het menselijke geweten? Ofwel: is er een natuurlijke 
kenbron voor God? Openbaart Hij zich in de natuur, de 
geschiedenis, de orde van de dingen? Kan van God iets 
gezegd worden op grond van de werkelijkheid zoals die zich 
aan ons mensen voordoet? Is er een zuiver natuurlijke 
theologie mogelijk?  
 
De christelijke kerk heeft vanouds geleerd dat de algemene 
openbaring Gods ‘opstapsteen’ is om zich aan de mens 
bekend te maken. Met ander woorden: in de werkelijkheid 
zoals die zich in het leven en de natuur aan ons voordoet is 
de Schepper af te lezen. Maar die kennis brengt nog geen 
heil, geen vergeving en verzoening. Daarvoor is het Woord 
nodig. Dat Woord leert ons inzien dat de mens op eigen 
houtje, dat is op eigen denkkracht, naar eigen eer en geweten 
en op eigen benen wel tot heel wat in staat is (vgl. Rom.1:19-
21a). Maar die kennis maakt ons alleen maar meer schuldig! 
Want de mens verwerpt gewoonlijk wat die kennis eigenlijk 
zou moeten uitwerken, namelijk eerbied en ontzag en 
gehoorzaamheid aan onze Maker. Het tegendeel blijkt echter 
waar te zijn: wij houden Gods waarheid opzettelijk in onze 
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dwaze ongerechtigheid eronder. We onthouden Hem de eer. 
En daarover ontbrandt de toorn van God (Rom.1:22-32). De 
mensheid leeft dus tegen beter weten in! Paulus ontmaskert 
het natuurlijke Godsbewustzijn van de zondaar als een 
bewijs van armoede. Voor zover er al van een natuurlijk licht 
sprake was, doet  de mens daar verschrikkelijke dingen mee 
(vs. 21-23). 
Het gevolg is dat al de gedachten en filosofieën over God: ze 
waren en bleven leeg en liepen op niets uit. Het natuurlijke 
licht ging uit (21b). Conclusie: de natuurlijke mens leeft in 
natuurlijke Godsverduistering. Natuurlijke religie, zoals dat 
zoveel op aarde voorkomt, is een wangedrocht van religieuze 
frustratie en loopt dood op totempalen en andere verwrongen 
Godsbeelden. 
 
We kunnen het daarom met de Hervormde theoloog Dr. H. 
Berkhof (1914-1995) eens zijn als hij betoogt dat de 
natuurlijke denkwegen niet thuis horen in een theologie die 
uitgaat van de Schrift. Nogmaals: over het bestaan van God 
wordt in de Bijbel niet gediscussieerd. Alleen een dwaas 
ontkent God (Ps.14:1). De Bijbel verkondigt dat God zich in 
onze wereldgeschiedenis heeft geopenbaard en daarmee is de 
weg van de heilsgeschiedenis gegeven. Dit wordt in de 
Schrift geponeerd en verondersteld, niet verdedigd. Door de 
Geest geleid hebben mensen die historische openbaring van 
God doorverteld en uitgelegd. Zonder de tekst van de Bijbel 
en zonder uitleg bij wat God in de schepping doet, is de mens 
niet in staat om de signalen die hij opvangt uit de natuur, uit 
de wereldgeschiedenis en uit zijn eigen verstand te vertalen 
naar kennis van God. Het blijft zonder de Bijbel oeverloos 
gespeculeer en getheoretiseer. Aan het fijne spinrag van 
menselijke ideeën worden zware verhalen gehangen. De god 
van de (meeste) filosofen is niet de God van de Bijbel. Deze 
en zulke overwegingen zijn eens in dichterlijke taal 
opgeschreven door een van de naar mijn oordeel grootste 
filosofen van de geschiedenis, Blaise Pascal (1623-1662), 
nadat hij tot bekering was gekomen. Deze tekst is een 



 20 

fragment uit Pascal’s ‘Memorial’, geschreven in zijn 
bekeringsnacht 23 november 1654 en na zijn dood gevonden 
in de voering van een kledingstuk, dit droeg hij bij zich: 
 

God van Abraham 
God van Izaak 
God van Jacob 
niet der filosofen en geleerden 
zekerheid zekerheid 
gevoel vreugde vrede 
God van Jezus Christus 
mijn God en uw God 
uw God zal mijn God zijn 
verlaten van de wereld en  
van alles behalve God 
hij is niet te vinden dan langs de wegen  
die het evangelie wijst (..) 
dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen 
de enige ware God en degene die Gij gezonden hebt 
Jezus Christus 
Jezus Christus 
Jezus Christus 
ik heb me van Hem losgemaakt 
ik ben Hem ontvlucht, heb Hem verloochend, 
gekruisigd 
dat ik nooit meer van Hem verwijderd raak 
totale onderwerping aan Jezus Christus mijn 
geestelijke leidsman 
rechtvaardige Vader 
de wereld heeft U niet gekend 
maar ik heb U gekend 
vreugde vreugde vreugde 
tranen van vreugde 
eeuwige vreugde 
ik zal uw woorden niet vergeten 
amen 

 



 21 

God kennen in de schepping 
Vanwege het door de zonde verduisterde verstand wordt de 
natuurlijke theologie met zijn eigen gevormde godsbeelden 
dus afgewezen: dit is geen legitieme mogelijkheid om God te 
leren kennen. Maar dat betekent nog niet dat we niets kunnen 
leren uit de werkelijkheid van Gods schepping. De Bijbel 
gaat ons daar immers in voor: ‘De hemelen vertellen Gods 
eer, en het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen; 
de dag doet sprake toestromen aan de dag en de nacht predikt 
kennis aan de nacht. Het is geen sprake en het zijn geen 
woorden, hun stem wordt niet vernomen; toch gaat hun 
prediking uit over de ganse aarde en hun taal tot aan het 
einde van de wereld’ (Ps.19:2-5a).  
 
Dagelijks levert de natuur een preek: God toont zijn majesteit 
aan de grootsheid van de natuur, aan de hemel en zeker ook 
in het pasgeboren kind (Ps.8:2-3; 104). De Here God laat 
zich in zijn weldaden niet onbetuigd aan de mensen 
(Hand.14:15b-17). De Bijbel wijst er echter op dat dit 
zichtbare getuigenis van God een dieper doel in zich draagt, 
namelijk dat de mensen de God en Maker van die schepping 
gaan leren kennen en eren (Hand. 17:26,27). Met andere 
woorden: de wereld wijst boven zichzelf uit naar een 
Schepper en nodigt uit om Hem te gaan zoeken. In haar 
getuigenis van Gods grootheid is de schepping een 
vingerafdruk van de Schepper. Hij heeft als het ware zijn 
naam en handtekening in de schepping geschreven. Gods 
hand is er aan bezig geweest en Hij laat het werk van zijn 
handen niet los! Soms is dat te merken, soms ook helemaal 
niet. Een open bloem en een mooie zomeravond lijken ervan 
te getuigen, maar wat lezen we uit een orkaan met al haar 
verwoestende ellende? De een leest uit de schepping louter 
de mooie dingen van God af, de ander stelt daar grote 
vraagtekens bij. Job ontdekte in zijn moeiten toch wijsheid in 
de donkere en grillige wolken (Job 38:36), maar iemand 
anders die een oerstorm heeft meegemaakt (zie Job 1:19)  
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kan het bovenmate beangstigen en die ziet monsters van 
gevaar.  
 
De Vlaamse dichter Guido Gezelle (1830-1899) ervoer dat 
God tot hem sprak door een watertor, een beestje dat voor 
Gezelle’s ervaring alsmaar Gods naam op het water schreef. 
Maar die naam is niet buiten de Schrift om te verstaan! Zo’n 
heen en weer schietend beestje kan wel allerlei ‘namen’ 
kringelen. Guido Gezelle ervoer het als een schepseltje van 
God, dat in al het gedoe uitdrukking gaf aan zijn Maker en 
Meester. En dat het schrijverke ons ervan op de hoogte wil 
brengen dat het gemaakt is door God en aan diens opdracht 
om te schrijven alsmaar gehoorzaam voldoet. Maar niet voor 
iedereen is zoiets even helder en je kunt met hetzelfde gemak 
wijzen op een wreedheid in de natuur die haar weerga niet 
kent. Zonder de openbaring uit de Bijbel is de werkelijke 
naam van God in de schepping niet zo gemakkelijk uit te 
vinden. In onze tijd wordt dat al steeds moeilijker. Het 
stemgeluid van de Schepper vervaagt en vervormt in het 
geraas van de door ons veroorzaakte chaotisering. Wij maken 
met al ons ingrijpen in de natuur de tonen die vandaar uit tot 
ons doorkomen meer en meer onhoorbaar. Maar de 
verantwoordelijkheid om toch te luisteren blijft (Rom.1:20). 
Als we iets willen weten over God, kunnen we nog steeds 
naar de natuur kijken. Maar als we God willen leren kennen 
en begrijpen en met Hem omgaan, hebben we meer nodig 
dan de natuur. Dan hebben we nodig wat de Bijbel ons 
vertelt, in het bijzonder door de openbaring van Zijn Zoon 
Jezus Christus. Paulus schrijft dat de natuur zelf ook 
gespannen uitkijkt naar de verlossing van de gevolgen van de 
zonde (Rom.8:19-21; vgl. Openb.22:3).  
 
Opnieuw past ons een bescheiden houding. Het is gevaarlijk 
om buiten de Schrift om iets te zeggen over Gods 
bedoelingen in een gegeven situatie. Wij weten niet waarom 
de natuur zich op sommige plaatsen zo wreed gedraagt en 
vele levens eist van mens en dier, terwijl andere gespaard 
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blijven. De Bijbel drukt ons op het hart voorzichtig te zijn 
met onze uitspraken, omdat ‘de mens niets kan ontdekken 
van Gods werk, dat onder de zon geschiedt …en wanneer 
soms een wijze mocht zeggen, dat hij het weet, hij kan het 
niet ontdekken’ (Pred.8:17). Ook de Here Jezus waarschuwt 
voor snelle en eenzijdige interpretaties van gebeurtenissen. 
Tragedies zijn niet altijd op iemands schuld af te schuiven, 
hoe graag we ook een zondebok aanduiden (Luc. 13:1-5; 
Joh.9:1-3).  
 
Er doet zich in onze westerse ‘post-postmoderne’ tijd weer 
een nieuw fenomeen voor: in het nieuwe heidendom mogen 
ook niet-christelijke religies voor hun deel aan de goddelijke 
taart aanschuiven. We worden opgeroepen om wat dat betreft 
toch vooral ruim te denken, een kwaliteit die direct 
losgelaten wordt wanneer je het christelijke geloof als enige 
weg tot behoud aanprijst. Nee, het religieuze gevoel dat bij 
velen leeft is voor de meeste mensen net zo goed een 
openbaring van God geworden als die in de bijbelse 
geschiedenis. Wat de Bijbel radicaal afwijst als ‘zwakke en 
armelijke wereldgeesten’, die niet het spreken uit de mond 
van God vormen, wordt nu breed in dialoog met het 
christendom gebracht. Hier zijn ook wij, Evangelischen, nog 
niet mee klaar!  
 
God kennen uit de Bijbel 
Zonder openbaring van Gods kant uit, over wie Hij werkelijk 
is, blijven we in het heidendom steken. Dan wordt God weer 
de grote Onnoembare, de ‘onbekende god’ van de Areopagus 
(Hand.17:23). Maar, de Heer zij dank, Hij heeft zichzelf en 
zijn naam geopenbaard in de Schrift en wel in eerste instantie 
aan het Joodse volk. In die openbaring krijgt God een 
gezicht, een Aangezicht (zie de priesterlijke zegenbede in 
Num.6:24-27).  Zo wordt de Here God kenbaar, ook al is en 
blijft het beperkt en ten dele (Jes.40:18,25; Deut.29:29; 
1Cor.13:9). God is nu wel noembaar, maar blijft 
ondoorgrondelijk. Dat kan ook niet anders, omdat het over 
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God gaat. Zijn scheppende kracht, onderhoudende macht en 
reddende liefde worden bekend! 
 
De Bijbel als openbaring 
Omdat we op deze plaats geen ‘leer van de Bijbel’ 
(bibliologie) uiteenzetten, beperk ik mij tot een aantal 
statements over de plaats van de Bijbel in het christelijk 
geloven: de Bijbel heeft voor ons gezag van zichzelf, dit 
boek is het gezaghebbende Woord van God 
 

- de Bijbel heeft dat gezag door het getuigenis van de 
Heilige Geest. De Geest van God begeleidt de 
waarheid van de Bijbel met zoveel overtuigende 
kracht, dat het in het hart van de gelovige weerklank 
vindt en uitwerking heeft 

- de Bijbel presenteert zich op vele plaatsen met dit 
expliciete gezag en dat hangt samen met de 
boodschap die erin is opgeschreven 

- het spreken van God is nooit vrijblijvend informatief, 
Hij communiceert en handelt met een bedoeling 

- heel het spreken van God in de Bijbel is erop gericht 
de mens uit de duisternis te roepen tot zijn 
wonderbaar licht, te redden uit verlorenheid en te 
brengen op weg naar een nieuwe schepping 

- Gods Woord is aanspraak, appèl, vertroosting, 
dreiging, uitnodiging, bevel, aandrang, vermaning, 
waarschuwing, bemoediging; en dat alles met 
autoriteit, geladen met het gezag van vaderlijke liefde 

- door haar gezag en reddende bedoeling is de Bijbel 
ook nodig en onontbeerlijk 

- wie de Bijbel uitlegt is aangewezen op de Heilige 
Geest als de grote Schriftvertolker 

- de Bijbel is zijn eigen uitlegger: de tekst van de 
Bijbel zelf heeft de voorrang bij de uitleg, dit in de 
context en in vergelijking met andere bijbelplaatsen 

- de Bijbel heeft een hart en een omtrek, niet alles ligt 
op hetzelfde niveau en is van hetzelfde gewicht 
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- de boodschap van de Bijbel is tijdbetrokken, gaat in 
op onze menselijke geschiedenis 

- de Bijbel is het getuigenis aangaande de openbaring 
van God 

- wij eren en aanbidden niet een boek, maar een 
Persoon: Jezus Christus als HET WOORD van God  

- de christelijke gemeente is een gemeenschap van 
mensen om Jezus Christus heen, in wie wij geloven 
als de Immanuël, God met ons. Dank zij de Bijbel als 
het getuigenis van die openbaring van God, geloven 
wij in Hem en in zijn Geest als Gods heilige 
tegenwoordigheid onder de mensen  

- in geloof gesproken is de Bijbel daarom voor ons het 
Woord van de God, die leeft! 

 
Wij stellen vast dat God gekend kan worden door zijn Woord 
en door de hulp van zijn Geest. Door het zo te formuleren 
geven we direct aan, dat deze kennis alleen mogelijk is door 
het schenken daarvan door God. De kennis van God moet 
ons geschonken worden, om het samenvattend te zeggen: 
door Vader, Zoon en Geest. De Here Jezus neemt in het leren 
kennen van God een buitengewoon belangrijke plaats in, 
zoals Hij daarvan zelf getuigt: ‘Niemand kent de Zoon dan 
de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon en wie de 
Zoon het wil openbaren’ (Matth.11:27). De apostel Johannes 
schrijft over dit primaat van de Zoon in het doen kennen van 
God: ‘Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, 
die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen 
kennen’(Joh.1:18 vgl. 2Cor.4:4,6; Col.1:15).  
In de Here Jezus Christus toonde God zijn karakter en wezen 
op een manier, die zichtbaar en tastbaar was voor zijn 
tijdgenoten in Israël. In Jezus Christus werd God een mens 
op aarde. 
 
God openbaart zich in de geschiedenis 
God heeft zich aan mensen als Adam, Abraham, Izaak en 
Jacob, aan Mozes en de profeten geopenbaard. Hij vertelde 
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hen van zijn Naam en daden. Toen Mozes op de berg Horeb 
was, heeft God zijn Naam voor hem uitgeroepen. Mozes 
hoorde: ‘HERE, Here, God, barmhartig en genadig, 
lankmoedig en groot van goedertierenheid en trouw, die 
goedertierenheid bestendigt aan duizenden, die 
ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft; maar (de 
schuldige) houdt Hij zeker niet onschuldig, de 
ongerechtigheid der vaderen bezoekende aan kinderen en 
kindskinderen, aan het derde en vierde geslacht.’ (Exodus 
34:6,7. Israël wist daardoor wie God was en wat zij van Hem 
mochten verwachten. Deze geschiedenissen over de omgang 
van God met zijn volk staan opgeschreven in de Bijbel. Om 
te weten wie God is, is de Bijbel dan ook onmisbaar.  
 
In het NT lezen we over de geboorte, het leven en sterven 
van Jezus Christus. Ook de betekenis daarvan wordt 
uitgebreid benoemd en toegelicht. In Jezus Christus heeft 
God zich ten volle geopenbaard, zeg maar ‘laten kennen’. In 
het bijzonder door het leven van Jezus op aarde is uitgewerkt 
dat God kennen vooronderstelt dat het gaat om liefde en 
gemeenschap, het gaat om een persoonlijke relatie. De God 
die we in en door de Bijbel leren kennen, wil dat we Hem 
erkennen en leren wie Hij is. Dat laat Hij blijken, juist in het 
zenden van zijn Zoon (Joh.17:3). Deze door de Heilige Geest 
en het Woord in ons uitgewerkte kennis van God en Christus 
maakt ons door overgave tot kinderen van God en vernieuwt 
ons leven naar het beeld van Christus (vgl.  Col.3:10; zie ook 
1Joh.4:7,8; 1 Joh.2:3-6 en 2Petr.1:3).  
 
Wie (hoe) is God? 
 
God is te kennen en tegelijk onbegrijpelijk 
Wanneer de Geest ons verstand verlicht, gaan we God leren 
kennen (Ef.1:17-22; 2Cor.4:6). Door het Woord te lezen en 
de inhoud te verwerken, krijgen we Hem lief en leren wij 
Hem vertrouwen. Op die manier leren we de Here meer en 
meer kennen zoals Hij is. Dat is de werkelijkheid in de 
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levens van christenen, van gelovigen. Het zal inmiddels 
duidelijk zijn dat dit kennen van God niet verward kan 
worden met het begrijpen van God. God gaat ons begrip 
verre te boven (Rom.11:33) en is in die zin onbegrijpelijk. 
God is niet te vergelijken met een schepsel en zijn grootheid 
is niet te bevatten of te doorgronden (Jes.40:18; Ps.145:3). 
Ondanks dat mogen mensen God werkelijk kennen, omdat 
het Hem behaagd heeft zijn Zoon in ons te openbaren 
(Gal.1:16). Dat wil zeggen: we worden tot in ons binnenste 
door God geraakt. Dat Hij zich aan ons openbaart, houdt niet 
in dat God zich geheel te kennen geeft. Het kennen van God 
is en blijft principieel ten dele (1Cor.13:12). Toch roept dit 
kennen van God het verlangen op Hem meer en beter te leren 
kennen (Gal.4:9).  
 
God is (een) Geest 
De Here Jezus maakt in zijn gesprek met een Samaritaanse 
vrouw duidelijk dat de mens, die tot de levenssfeer van de 
aarde behoort door Gods scheppende kracht tot het nieuwe 
bestaan moet worden gebracht, waarin we toegang tot God 
kunnen hebben (Joh.4:24). Wij moeten worden omgevormd 
tot geestelijke mensen (Rom.8) om God te leren kennen en 
Hem te kunnen aanbidden in geest en in waarheid. Dat God 
Geest is, betekent dat Hij zich zo sterk onderscheidt van al 
het aardse en menselijke dat zonder die levensvernieuwing er 
voor ons geen toegang is tot Hem. Daarvoor is een nieuwe 
schepping nodig, die alleen God kan bewerken. 
 
De Bijbel zegt ons dat God (een) Geest is (Joh.4:24). Dat 
betekent in de eerste plaats dat God niet van de materie 
afhankelijk is (‘een geest heeft geen vlees en beenderen’ 
Luc. 24:39). God heeft een wezen dat Hemzelf geheel 
toebehoort en dat van onze natuurlijke wereld onderscheiden 
is. Hij is onstoffelijk. Hij is ook onzichtbaar voor de 
zintuigen van ons menselijk lichaam, dus de onzienlijke God 
(Col.1:15). De gedachte aan ‘geest’ houdt ook in dat Hij leeft 
en in zichzelf het leven draagt. Hij is de levende God (Matth. 
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16:16). Hij is een persoon. Met eerbied gezegd: Hij is een 
wezen dat zich van zichzelf bewust is (JHWH: Ik ben die Ik 
ben; Ik zal zijn die Ik zijn zal; Ex.3:14), en die voor zichzelf 
beslist (Rom.9:11). Zijn naam en wezen drukken een actieve 
aanwezigheid uit: ‘Ik zal actief zijn, Ik ben de levende Heer 
en zal dat in mijn daden tonen’. 
 
God is persoonlijk 
Dat God geest is, betekent niet dat Hij een onpersoonlijke 
schim of een onduidelijke vaagheid zou zijn. Zo wordt er wel 
over Hem gedacht en gesproken: ‘Ik geloof dat er wel iets 
(=onzijdig!) moet zijn.’ Zo is het niet! Geen ietsisme! 
Integendeel, God is een persoonlijke God, die naar ons 
uitreikt en met ons spreekt, tot wie wij mogen spreken. God 
is een God die naar ons luistert en op wie wij kunnen 
vertrouwen. Hij is de God die bewezen heeft dat Hij helpt in 
nood. Hij is de God die onze harten vervult met een vreugde 
en vrede die ons verstand te boven gaat. In het bijzonder 
openbaart Hij zich als een persoonlijke God wanneer Hij zich 
leert kennen in de Here Jezus Christus. Zo kan Jezus 
getuigen: ‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien’ 
(Joh.14:9). Wie en hoe God is, is nader te ontdekken in de 
persoon Jezus Christus. Hoe God handelt, liefheeft, oordeelt 
en persoonlijk is, daarover horen we in het bijzonder 
wanneer we het leven van Jezus bestuderen. De woorden die 
wij gebruiken om iets over God te zeggen, zullen hun 
werkelijke ‘theologische’ inhoud krijgen door te luisteren 
naar wat in de Bijbel God over zichzelf en over Jezus zegt. 
Binnen het veld van dat spreken van God is het Woord op 
een bijzondere manier levend geworden in Jezus Christus. 
Ons spreken, denken over en begrijpen van de Here God zal 
van daaruit pas werkelijke betekenis krijgen.  
 
Wij geloven: God heeft zich aan ons geopenbaard door te 
spreken (Hebr.1). Door mensen aan te spreken. Dat gebeurt 
ook nu nog. Als een mens werkelijk en persoonlijk door 
Hem aangesproken wordt, dan gaat hij antwoorden. Dat 
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antwoord wordt in de Bijbel ‘geloof’ genoemd. Geloven in 
God is niet iets wazigs, geen vaag vertrouwen op een hogere 
macht. Integendeel, je weet in wie je gelooft! In Jezus 
Christus heeft God zich in het bijzonder en nadrukkelijk 
sprekend tot de mensen gericht (Hebr.1:2). Niemand is zo 
persoonlijk en niemand is een open boek zoals Hij! Vandaar 
de dringende oproep: ‘Hoor naar Hem!’ 
 
Is God mannelijk? 
De Bijbel gebruikt in het spreken over God steeds 
mannelijke taal. In het bijzonder het Griekse woord voor 
God (theos) is onmiskenbaar mannelijk en de meeste 
aanduidingen die de Bijbel voor God gebruikt zijn 
mannelijk: vader, koning, herder. Betekent dit nu dat God 
mannelijk is?   
 
Analogieën en beelden 
Theologie is ‘praten over God’. Maar hoe kan God ooit 
beschreven of besproken worden in mensentaal? Wanneer 
we niet eens de geur van koffie of de smaak van stroop goed 
en afdoende weten te omschrijven, hoe kunnen we dan zoiets 
groots en subtiels als God beschrijven? Het theologische 
antwoord op zulke vragen is wat men noemt het principe van 
de analogie. Omdat God de Schepper is van hemel en aarde, 
duidt dit op een fundamentele wezensovereenkomst of 
analogie tussen de Schepper en het geschapene ofwel God en 
de wereld. Er bestaat dus een zekere verbinding, een 
continuïteit tussen God en de wereld omdat ‘iets’ van Gods 
wezen wordt uitgedrukt in het wezen van de wereld. Daarom 
gebruiken wij dingen uit de geschapen werkelijkheid als 
analogieën om iets te zeggen over de eeuwige onzienlijke 
God. Hiermee reduceren we God niet tot het niveau van het 
geschapene, maar proberen we door middel van een zekere 
gelijkenis of overeenkomst iets te zeggen dat als 
richtingwijzer naar God kan functioneren. Een geschapen 
werkelijkheid kan op God lijken, zonder ooit met Hem 
identiek te zijn.  
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Geheel eigen en beperkte zeggingskracht 
Neem de uitspraak ‘God is onze Vader’. We zullen daaruit 
moeten begrijpen dat God lijkt op een menselijke Vader. 
Daarbij valt op te merken dat het voor de gelovige geldt, dat 
elke vader het vaderschap dient te leren uit wat God daarover 
openbaart. Met andere woorden: God lijkt in bepaalde 
opzichten op een vader, maar in andere weer niet. Er zijn 
echte punten van overeenkomst. Jezus zelf geeft een aantal 
voorbeelden: God zorgt voor ons zoals menselijke vaders 
voor hun kinderen (Matth.7:9-11). God is de uiteindelijke 
oorsprong van ons bestaan, zoals onze vaders in natuurlijke 
zin ons verwekt hebben en samen met onze moeders in 
zekere zin oorsprong van ons menselijk leven zijn. God 
oefent gezag over ons, zoals menselijke vaders dat over hun 
kinderen doen. Er zijn natuurlijk ook vele punten van 
verschil, maar het gaat om het springende punt, de zaak waar 
het in de vergelijking om draait. God is geen mens. Ook 
verwijst de noodzaak van een menselijke moeder niet naar de 
noodzaak van een goddelijke moeder. De openbaring van 
God in de Bijbel maakt gebruik van beelden uit ons dagelijks 
leven, maar uiteraard wordt God daardoor niet beperkt tot dat 
beeldenniveau. Als we zeggen dat God onze Vader is 
bedoelen we daarmee niet dat God gewoon een menselijke 
vader is. We moeten voorzichtig en op de Bijbel gericht met 
deze analogieën omgaan. Overtrokken uitwerking van zulke 
beeldspaak verliest zich in oneerbiedigheid of dwaasheid. 
Juist hier moeten we niet gaan boven wat de Schrift ons 
openbaart. De gedachte God dan ook maar pappa te noemen 
is volkomen buiten de orde.  
 
God is Vader, maar geen pappa 
Het Aramese abba is evenals de vrouwelijke equivalent 
imma een woord dat afgeleid is van de babytaal. 
Vergelijkbaar met onze woorden pappa of mamma. Het 
woord abba heeft al in de voorchristelijke tijd een 
ontwikkeling ondergaan waardoor de betekenis werd 
gevormd en uitgebreid. Het kinderlijke karakter van het 
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woordje pappa verminderde en abba werd een begrip dat 
gebruikt werd in de familiaire betekenis van ‘geliefde vader’. 
Zeker wanneer het in de Bijbel enkele malen gebruikt wordt 
als aanspraak van de Here God bevestigt het Gods vaderlijke 
goedheid en refereert het aan zijn zorg. Het woord abba 
drukt niet alleen een houding uit van respect en eerbied, maar 
in de heel bijzondere relatie tussen God en de gelovigen 
(Rom.8:15; Gal.4:6) beschrijft het de nabijheid van de 
goeddoende Vader. De intimiteit met God, de Vader, hebben 
wij die geloven dankzij onze verbondenheid met Jezus 
Christus door de Heilige Geest. Eigenlijk was Jezus de enige 
die God zo Vader kon noemen, door Hem mogen wij het 
vaderwoord Hem met reden en vertrouwen nazeggen 
(Matt.6:9). Dat zal ons voldoende zijn.   
 
Deze beeldspraak wil ons door te denken over menselijke 
vaders helpen te denken over God. Maar er komt steeds een 
punt dat we de voorbeelden niet verder kunnen gebruiken. 
Wanneer de Bijbel geen enkele aanleiding geeft om een 
analogie verder door te trekken, overschrijden we een grens 
wanneer we dat wel doen. Menselijke koningen gedragen 
zich soms autoritair en de vergelijking van God met een 
koning zou dus verkeerd opgevat worden te denken als zou 
God een tiran zijn. Het gaat dus om schriftuurlijke beelden 
en analogieën en zelfs die schieten tekort om God werkelijk 
uit te drukken. Maar ze zijn voldoende omdat ze vertrouwen 
wekken door wat we ervan begrijpen.  
Zo geeft de Bijbel een heel aantal passende modellen voor 
Gods handelen of karakter. De uitspraak dat Hij als een vader 
is, is een toepasselijk model voor God wanneer het gaat om 
zaken als vaderlijke zorg, liefde, gezag en wijsheid, maar 
ook om het straffen. Te meer omdat andere beelden en 
woorden over God in de Schrift deze ‘deugden’ bevestigen. 
Duidelijk is echter dat ook bepaald moederlijke 
eigenschappen, zoals het dragen en troosten van kleine 
kinderen metaforen zijn van Gods handelen en als 
voorbeelden gebruikt worden om aan te geven hoe God is. 
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Het feit dat Gods zorg ook uitgedrukt kan worden in termen 
van moederliefde laat duidelijk zien hoe weinig er met het 
beeld van God als vader aan geslachtelijkheid wordt gedacht.  
 
De analogieën geven inzicht in het wezen van God, maar 
willen niet zeggen dat God een wezen van het mannelijke 
geslacht is. Aan God kan geen mannelijke of vrouwelijke 
seksualiteit worden toegeschreven. Seksualiteit is een 
kenmerk van de geschapen orde en het Oude Testament 
vermijdt zorgvuldig in seksuele termen over God te spreken. 
Dit met name omdat daar sterk heidense associaties aan 
kleefden (de Kanaänitische vruchtbaarheidsgodsdienst legde 
sterke nadruk op de seksuele functies van goden en 
godinnen). De Bijbel weigert ieder idee dat het geslacht of de 
seksualiteit van God enige betekenis heeft. Elk toeschrijven 
van seksualiteit aan God, zoals dat bij een toenemend aantal 
feministisch getinte geloofsbelevingen gebeurt, is een 
terugval in het heidendom. God is noch mannelijk, noch 
vrouwelijk. God overstijgt al ons menselijke ook al is Hij de 
oorsprong en de maatstaf ervan.  
 
 
Gods namen 
 
God heeft een Naam en een gezicht. Hij is de God van 
Abraham, Izaak en Jacob en tegelijk de God en Vader van 
Jezus Christus. God is geen naamloze God. Hij heeft zijn 
naam bekend gemaakt. JHWH is zijn naam, zo sprak Hij die 
naar Mozes uit bij de brandende braambos: ‘Ik ben die Ik ben 
(Ik zal zijn die Ik zijn zal)’ (Ex.3:14). Wij drukken die naam 
uit met ‘HERE’ en spreken over Hem als ‘de Here’, de God 
van het verbond. Welk schepsel zal ten volle bevatten wat de 
betekenis van zijn Naam is? We leren eruit over zijn 
aanwezigheid en daadkracht. Hij is de Zijnde, de Bestendige. 
We weten dat Hij een Iemand is, als een persoon. Uit de 
geschiedenis zoals die in de Bijbel is opgeschreven weten we 
dat Hij de Getrouwe is, op Wie men aankan. Zijn naam wijst 
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naar zijn ‘deugden’, bijvoorbeeld naar betrouwbaarheid. 
Gods beloften worden altijd vervuld en zijn hulp wordt nooit 
tevergeefs ingeroepen. De naam van God biedt voor wie 
gelooft houvast, in leven en sterven. 
 
God heeft zich bekend gemaakt als de God van de schepping. 
Maar ook als de God van de bewaring van Noach tijdens de 
zondvloed. Hij is de God van de roeping van Abraham uit 
Ur, van de bevrijding van Israël uit de slavernij van Egypte, 
de God van de wonderlijke doortocht door de Rode Zee. Hij 
is de God van de straf voor de durende ongehoorzaamheid 
van zijn volk, maar ook van de terugkeer uit de 
ballingschappen. Hij is de God van de geboorte van zijn 
Zoon, Jezus Christus, de God van kruis en opstanding. 
Daarin toont Hij zich als een God van redding en trouw. Hij 
is de God van de grote heilsdaden, die werkt en aanwezig is 
in de geschiedenis. Hij is de God die zijn beloften waarmaakt 
en vervult, de God van vergeving en liefde, maar ook de God 
die bewarend waarschuwt tegen de zonde en spreekt van de 
uiteindelijke straf op volharding in de opstand tegen Hem. 
Hij is de God die door het leven van zijn geliefde Zoon in te 
zetten mensen bevrijdt van zonde en schuld, van satan en 
dood. 
 
Door al deze en nog veel meer daden weten wij dat God zich 
in de wereld een naam heeft gemaakt en dat Hij de God van 
uitreddingen is, van trouwe liefde, genade en vergeving. 
Omdat God een naam heeft kunnen wij Hem aanroepen, tot 
Hem bidden, op zijn Naam pleiten, want God is altijd wat 
Hij zegt te zijn. De god van de filosofen is vaag: eerste 
oorzaak aller dingen, de oergrond van ons bestaan of de bron 
van alle leven. De God die zich bekendmaakt in de Bijbel als 
de Schepper en Onderhouder, onze God, is geen ‘het’ maar 
een goddelijke persoon, een Persoon met een Naam.  
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Het antropomorfe spreken over God 
De Bijbel spreekt op mensvormige wijze over God. God 
heeft een gelaat, ogen, oren, handen, armen en een hart. Hij 
kan bedroefd, jaloers of boos zijn en zelfs spijt of berouw 
hebben. Hoe moeten we zulke uitspraken opvatten? Een 
beeld van God maken was voor de Joden ten strengste 
verboden. Ook met woorden wil de Bijbel geen beeld van 
God maken. God is geen vergoddelijkte mens en is op die 
manier niet met een mens te vergelijken. Maar het 
bovenmenselijke, het bovennatuurlijke kunnen wij niet 
anders uitdrukken dan in ons bekende termen. In het 
menselijke van de schepping drukt zich het bovenmenselijke 
van God uit. Wij kunnen het bovenmenselijke van God niet 
anders uitdrukken dan in mensvormige begrippen. Daarin 
zullen we altijd moeten bedenken dat Gods nabijheid en 
verhevenheid op een voor ons onbegrijpelijke wijze op 
elkaar betrokken zijn. Ze sluiten elkaar echter niet uit! Gods 
handen en ogen zijn ‘bovenaards’, maar om ons duidelijk te 
maken dat en hoe God met ons bezig is, laat God zich als 
met mensenhanden, oren en ogen kennen.  
 
Gods namen zijn verbonden met Israëls geschiedenis en laten 
zien hoe God met het door Hem gekozen volk wil omgaan. 
Gods namen zijn verankerd in en met Gods wezen, met zijn 
werken, ‘deugden’ en eigenschappen. De namen van God die 
wij in de Bijbel vinden zijn geen uitvindingen van mensen. 
Ze zijn zelfbekendmakingen van God, handwijzers, 
waardoor God zelf aanwijzingen geeft naar het geheim van 
zijn wezen en karakter. 
 
Het wezen van God 
Gods werkelijkheid, Gods wezen, is voor ons verborgen en 
onbegrijpelijk. Daarom wordt er in de Bijbel niet over God in 
het algemeen gesproken, maar over zijn Naam als aanduiding 
van zijn majesteit; voor zover die ons is geopenbaard 
(Ps.9:10). Gods Naam staat voor dat wat wij van God kunnen 
weten. Wat ons van God eigenschappen is bekendgemaakt, is 
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bedoeld om eruit te leven, niet om erover te filosoferen. Zo 
wordt in de Bijbel de eeuwigheid van God betrokken op de 
verplichting die Hij op zich genomen heeft om voor ons te 
zorgen: ‘voor tijd en eeuwigheid’ (vgl. Ps.102:14). Gods 
eigenschappen kunnen we wel los van elkaar bespreken, 
maar moeten in ons denken over God met elkaar verbonden 
blijven. Je mag God niet bestuderen door die eigenschappen 
van elkaar los te maken. Hoe moeilijk het ook soms met 
elkaar in rapport te brengen is. God kan bijvoorbeeld niet 
niets doen. Want Hij maakt zich bekend als de Altijd 
Doende. Zo mogen ook Gods almacht of majesteit en 
goedheid niet van elkaar los gemaakt worden. Gods 
heerlijkheid bestaat juist in zijn macht! Wie zich God 
voorstelt zonder zijn macht, heeft geen levende God meer 
(Ps. 96:6). Spreken over de eigenschappen of deugden van 
God kan ook niet worden gedaan door kil over bijvoorbeeld 
zijn almacht te speculeren. Het gaat erom dat je die macht op 
je eigen leven betrekt. Dan brengt Gods almacht rust in ons 
leven, terwijl bijvoorbeeld zijn genade voor vreugde zorgt. 
De reden om God te loven en te prijzen vinden de meesten 
van ons meer in Gods barmhartigheid dan in zijn macht en 
oordeel. Wij zullen ons uit de Bijbel terdege realiseren dat 
het wezen van God niet oproept tot angst, maar dat het 
aanleiding geeft tot vertrouwen en liefde.  
 
Dit te zeggen betekent wel, dat we een oplossing moeten 
zoeken voor problematische teksten waaruit blijkt dat God 
eerst besluit zijn volk Israël vanwege hun zonden te 
verdelgen, maar dan na het gebed van Mozes tot vergeving 
overgaat. De oplossing wordt door vele bijbeluitleggers 
daarin gevonden dat God toch al tot vergeving besloten had 
en dat de aankondiging tot verdelging bedoeld was als een 
tot bekering oproepende dreiging om het volk tot 
verootmoediging te brengen (zie Ps. 106:23vv.). God is 
onveranderlijk, maar zet een menselijke methode in (uiterste 
dreiging van toorn om door schrik tot verootmoediging te 
laten komen). In Gods toorn hebben we wel degelijk met een 
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realiteit te maken en gaat het niet maar om een beeld. God is 
op goddelijk emotionele wijze betrokken op het wel een wee 
van deze wereld en ons mensen. Dichters en profeten 
belijden dat God een rechtvaardige Rechter is en spreken de 
ernst van zijn toorn uit (Ps.7:12; Nah.1:2). Tegelijk moeten 
we zeggen,  dat de toorn niet een wezenskenmerk is van 
God, zoals we zeggen dat Hij de heilige God is. Er staat: God 
is liefde. Er staat nergens: God is toorn. Als God toornt en 
wraak oefent gaat Hij als het ware anders spreken dan Hij 
gewoon is. Gods natuur is tot vergeving geneigd en daarmee 
trekt en roept Hij ons tot zich. Maar ook als God toornt, legt 
Hij zijn vaderlijke liefde niet af (vgl. Ps. 18:26vv. en 89:3). 
God is van nature Vader en van die natuur kan Hij zich niet 
ontdoen (Ps.77:8).  
Volgens Calvijn kan de natuur van God zo beschreven 
worden, ‘dat God van nature zo genadig is en zo bereid 
vergeving te schenken, dat Hij zijn straffen als het ware 
verstopt en uitstelt en dat Hij nooit tot bestraffing over zou 
gaan als onze slechtheid Hem er niet toe zou dwingen. Hij 
stelde terecht dat de toorn niet de ‘inborst’ van God is.’ Het 
toornen is niet zijn eigenlijke maar zijn ‘vreemde’ werk 
(Jes.28:21; Klaagl.3:33). Deze gedachten zijn het overwegen 
meer dan waard! De toornende hoedanigheid van God is er 
voor ongehoorzamen en  goddelozen, zodat zij zich omkeren 
van hun verkeerde wegen. In Christus heeft God naar ons die 
geloven zijn positie als rechter in zoverre afgelegd, dat Hij 
onze zonden vergeven heeft en vergeeft in Christus. Daarin 
is God een barmhartige Vader en een trouwe beschermer 
voor wie Hem liefhebben en een rechtvaardige rechter voor 
wie bewust tegen Hem in opstand blijft.  
 
 
Gods eigenschappen of deugden 
 
Voorzichtig wil ik nu iets zeggen over Gods eigenschappen. 
God is immers zoals we gesteld hebben geen te bestuderen 
‘onderwerp’ of ‘voorwerp’. Hij heeft een Naam en enkele 
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aanvullende namen, maar is niet op- of in te delen. Wanneer 
we toch iets van de Here God zeggen, is het bedoeld als een 
samenvatting van wat we in de Bijbel over Hem leren. We 
kunnen uiteindelijk slechts iets over God omschrijven vanuit 
hetgeen Hij over zichzelf heeft gezegd. Anders zouden we 
daarover niets weten! Wanneer we spreken over een 
eigenschap van God dan is dat iets wat waar is over God en 
wat Hij op de ene of andere manier heeft geopenbaard. De 
hier volgende opsomming van eigenschappen van God mag 
gezien worden als een soort lofprijzing, een gloria op Gods 
grootheid en goedheid. Groeien in de kennis van God voedt 
onze mogelijkheid om de Here te loven en te prijzen. Daar 
draait het om voor een christen!  
Wie het zicht op Gods majesteit niet heeft of is kwijt geraakt, 
mist daardoor het gevoel van ontzag en het besef van zijn 
goddelijke aanwezigheid in de wereld en in ons leven. Wie 
dat besef van Gods grootheid niet of nauwelijks kent, heeft 
moeite met de werkelijke aanbidding omdat de redenen van 
aanbidding hem of haar niet voor de geest staan. We mogen 
de majesteit van God voor het eerst of opnieuw ontdekken 
om dieper besef van de Heilige te krijgen. Overtuiging 
aangaande wie God is, zal niet alleen onze lofprijzing en 
aanbidding stimuleren, maar heeft ook een directe invloed op 
de innerlijke houding tegenover wat heilig en goed is en wat 
niet. Het beïnvloedt dus onze ethiek, onze 
verantwoordelijkheid met betrekking tot handel en wandel. 
Als we geestelijk willen groeien en krachtig willen zijn, dan 
moeten we beginnen ons denken te openen voor God zoals 
de Bijbel Hem in brede zin beschrijft en toont wie Hij 
werkelijk is.  
 
Wat in de Bijbel allereerst opvalt is, dat God over zichzelf 
openbaart dat Hij één is, ongedeeld (Deut.6:4; Marc.12:29). 
De drie belangrijke ‘polen’ van wat we over Gods wezen in 
de Bijbel lezen, zijn: zijn heiligheid, liefde en waarheid. 
Hiermee corresponderen drie aspecten van zijn goedheid: Hij 
is rechtvaardig, barmhartig en trouw. Er zijn ook andere 
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opsommingen van Gods eigenschappen te geven. Ik noem ze 
in willekeurige volgorde: God is een drie-eenheid, Hij 
bestaat en heeft leven in zichzelf (God heeft niets en 
niemand nodig voor Zijn bestaan), God is eeuwig, oneindig, 
onveranderlijk, alwetend, vol van wijsheid, almachtig, ten 
hoogste verheven, alomtegenwoordig, trouw, goed, 
rechtvaardig, barmhartig, genadig, liefde, heilig en soeverein. 
Enkele van deze eigenschappen van God en hun betekenis 
zullen we nader bezien.  
 
God is soeverein 
God is in zichzelf genoeg. Hij is van niemand buiten zichzelf 
afhankelijk en is de ultieme oorzaak van alles wat is 
(Ex.3:14). God is onafhankelijk in zijn denken (Rom.11:33-
34). God is onafhankelijk in zijn wil (Rom.9:19). God is 
onafhankelijk in zijn kracht (Ps. 115:3). Samengevat: God is 
in zichzelf volkomen vrij. 
 
God is almachtig en goed 
Ik probeer iets te zeggen over deze twee eigenschappen of 
deugden van God, zodanig, dat ze in een zeker 
(spanningsvol) evenwicht blijven. Zoals de Bijbel dat naar 
mijn beste inzicht ons leert kennen. Ik schrijf dit in het besef 
dat er veel meer over te zeggen valt, maar richt mij in het 
kader van de uitleg die passend lijkt voor dit boek. 
Gods soevereiniteit komt openbaar in zijn almacht. In de 
Bijbel is het zonneklaar dat God alle macht heeft (Ps. 135:6; 
Matth.19:26; Openb. 19:6). Er gebeurt wat de Here aangaat 
niets bij toeval (Spr.16:33). De spanning die bij ons in het 
nadenken over Gods almacht optreedt, komt voort uit de 
spanning die wij ervaren tussen Gods almacht en zijn 
goedheid. Ze komt ten diepste voort uit de vraag wie God is. 
Wanneer God almachtig is, dan gebeurt toch alles zoals Hij 
dat wil. Niets staat Hem dan in de weg om de gang der 
dingen te sturen en te veranderen. Maar, als God goed is, 
zoals we ook belijden, waar komt dan het kwaad en het 
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lijden in de wereld vandaan? De crux tussen goed en kwaad 
roept veel vragen op over Gods almacht.  
God is, volgens de Bijbel, niet alleen machtig, maar 
almachtig. Ook de mensen die niet meer in de God van de 
Bijbel geloven, denken bij het begrip god aan almacht: als er 
een god is, dan is hij almachtig, want anders is hij geen god. 
Gods almacht betekent voor ons die geloven dat Hij door 
niets van wat buiten Hem is kan worden beperkt. Hij kan 
uitwerken wat Hij wil bewerken, doen wat Hij wil doen. Hij 
heeft alle macht om zijn wil uit te voeren. Wanneer dit niet 
zo zou zijn, zouden zijn beloften lege woorden zijn, want dan 
heeft Hij geen macht om ze waar te maken. Wij belijden ook 
als Evangelischen terecht met de oude apostolische 
geloofsbelijdenis:  
‘Ik geloof in God de Vader, de Almachtige.’ 
 
Velen kunnen niet meer in deze God geloven. De bekende 
auteur Maarten ’t Hart is een typisch voorbeeld van een sterk 
voelend en denkend mens die geen raad weet met een God 
‘die het al regeert’. In zijn boek ‘Een vlucht regenwulpen’ 
stelt hij het zo voor dat zijn moeder zou zijn overleden aan 
een slopende ziekte en dat zou dan volgens de ouderlingen 
van de kerk door God zo gewild zijn. Het boek is een 
vlammend protest tegen de belijdenis van de almacht van 
God. Het verwoordt gevoelens en vragen waar zeer veel 
mensen mee leven, velen stemmen met deze auteur in. Er is 
in hun leven een groot verdriet gekomen en nu zouden zij 
moeten geloven dat dit alles ‘onder de regering’ van God 
gebeurd is. Welnu, als dat zo is, dan hebben zij geen 
behoefte meer aan die God, in Hem wensen ze niet te 
geloven. Om die reden hebben velen Hem de rug toegekeerd. 
Daarom is het belangrijk om desnoods stamelend hier iets 
over te zeggen. Wat moet je met de monsterachtige dingen 
die er op aarde gebeuren? Zit God daar allemaal achter? Dat 
geeft toch een beeld van een geweldig onrechtvaardige en 
onredelijke god?! 
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Wanneer wij die geloven ondanks alles belijden dat de goede 
God almachtig is, dan zullen we toch iets moeten zeggen 
over het kwaad. Daarin kunnen we niet anders dan naar de 
Bijbel luisteren wanneer die spreekt over de oorsprong van 
het kwaad en het lijden in de wereld. We zullen daarbij onze 
eigen menselijke verantwoordelijkheid niet kunnen 
voorbijlopen. Alle kwaad en ellende in de wereld is ten 
diepste niet los te denken van het handelen van de mens. Het 
merendeel van de ellende heeft de mens te danken aan de 
mens, dat wil zeggen aan zichzelf of aan andere mensen. 
Voor alle ellende verwijzen naar God is wel een heel 
gemakkelijk excuus. De Bijbel vertelt ons over het paradijs 
en de goede schepping. Maar ook over de verleiding van 
satan en de zondeval. Gen.1-3 leert ons dat het kwade niet uit 
de mens zelf voortgekomen is. God had de mens goed en 
naar zijn beeld geschapen. Het kwade is van buitenaf tot en 
zelfs in de mens gekomen. Satan, een tegenstander van God, 
heeft daar de hand in gehad, zoals dat overigens geldt voor 
alle kwaad in de wereld! Maar tegelijk leren we in de eerste 
hoofdstukken van de Bijbel over de menselijke 
verantwoordelijkheid tot positief reageren en daaruit 
voortkomend de menselijke schuld bij het niet gehoorzamen 
van wat God voor ons al het beste heeft bedoeld. De mens 
heeft de deur voor de verleiding geopend. Door een 
menselijke daad van ongehoorzaamheid is de macht van de 
duisternis in de mensenwereld binnengekomen. Satan heeft 
de mens wel verzocht, maar de mens heeft zelf de deur voor 
die verzoeking geopend waardoor satan, zonde, leugen en het 
kwaad het menselijke geslacht kon binnenkomen. Je zou 
kunnen zeggen: de mens heeft zich moedwillig onder de 
goede liefdemacht van God uitgedraaid en zich aan de macht 
van de boze en het kwaad bloot gesteld en overgegeven. 
Door de overmoed om te willen worden als de Schepper 
heeft het schepsel het leven in eigen hand genomen, wat is 
uitgelopen op ellende, verdriet en dood. De mens bevestigt 
telkens weer op deze weg te willen doorgaan.  
 



 41 

Zo is die onweerstaanbare, meesleurende kracht van het 
kwaad in de mensengeschiedenis binnengekomen. De 
mensen verwoesten hun en het leven door het volgen van 
hun eigen begeerten en hartstochten. We zien rondom dat de 
wereld lijdt aan haar eigen ongerechtigheid die nog steeds 
voortkomt uit opstand tegen God en wetteloosheid. De zonde 
zit diep in het hele bestaan van de mensen verweven, tenzij 
en totdat Gods Geest je hart en je leven vernieuwt. De mens 
was oorspronkelijk geschapen om God lief te hebben en met 
Hem in eeuwige goedheid en geluk te leven. Het 
binnendringen van de zonde in de wereld is de oorzaak van 
alle ellende. Want met de zonde gaat zoals van het begin nog 
altijd samen de angst, het lijden en de dood. De ellende is 
dan ook niet ons onrechtvaardige lot, maar het gevolg van 
‘menselijk’ handelen. Om het maar eens sterk te zeggen: de 
mens is geen slachtoffer van de omstandigheden, maar 
schuldig aan het menselijke leed en verantwoordelijk voor 
God en de medemensen.  
 
Daarnaast valt uit de Bijbel te leren dat, wat het kwaad in de 
wereld betreft, met nadruk wordt gesteld dat de macht en de 
werking van ‘de boze’ in de wereld gaande is. Velen geloven 
vandaag de dag niet meer in de duivel, maar je behoeft niet 
in hem te geloven om er toch van te lijden te hebben. Het 
bestaan van de duivel is even werkelijk als het bestaan van 
God. Het kwaad en de boze machten worden in de Bijbel 
samengevat in een persoon, namelijk satan, de duivel, Gods 
tegenstrever, de verstrooier en verdelger vanaf het begin. 
Satan zet aan tot het kwade (vgl. 1Kron.21:1), belemmert de 
weg tot het goede leven met God en verleidt tot afval van 
God. Jezus leert daarom zijn volgelingen bidden: ‘Leid ons 
niet in verzoeking, maar verlos ons van het boze’, wat wil 
zeggen: ‘Leidt ons zo, dat we niet aan de verzoeking 
overgeleverd worden (met andere woorden: houd ons vast!)’ 
en: ‘Verlos ons van het in de wereld aanwezige kwaad ofwel 
laat Uw wil geschieden en breek met Uw koninkrijk door in 
onze werkelijkheid’. Satan is geen tegengod, hij is een 
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gevallen engel, het hoofd van een leger gevallen engelen. 
Ook hij was goed geschapen, maar is tegen God opgestaan. 
Het blijft voor ons een groot geheim hoe goed geschapen 
engelen en zelfs een hoge aartsengel konden vervallen tot 
boze machten. Judas 6 geeft als een van de weinige 
bijbelplaatsen er enig zicht op: ontrouw was de oorzaak en 
verstoting het gevolg. Jezus leven en sterven heeft in het 
bijzonder duidelijk gemaakt dat God machtiger is dan satan. 
In zijn opstanding heeft de Zoon van God de dood en de 
duivel overwonnen. Al weet de satan nog van geen ophouden 
(zijn tijd is beperkt en relatief kort) en al blijft hij verleiden 
en bestrijden, eens zal hij voor altijd veroordeeld en 
weggedaan worden.  
 
Ook al weten we dan iets meer over de oorsprong en oorzaak 
van het kwaad en het daaruit voortkomende lijden, niet op al 
onze vragen geeft de Bijbel een antwoord. Maar wij staan 
met onze vragen en worsteling over het Godsbestuur en de 
invloed van lijden en kwaad niet alleen. Juist de Bijbel 
vertelt ons van andere gelovigen, Asaf, Job, Paulus en vele 
anderen die worstelen om antwoorden voor onze diepste 
levensstrijd. Asaf komt de strijd te boven doordat God hem 
de dingen laat zien in eeuwigheidperspectief. Zeg maar 
vanuit Gods standpunt. Hij ziet dan dat de weg zonder God 
naar het verderf leidt en de weg van de strijd en beproeving 
van de vrome mensen naar het eeuwige, goede leven met 
God voert. Aan Job laat de Here zien dat zulke grote vragen 
onze kleine menselijkheid ver te boven gaan. De mens kan 
niet werkelijk doorgronden wat God doet en zal het ook 
nooit ten diepste verstaan. Het gevolg is dat Job op het laatst 
met zijn hand op de mond Gods regering aanvaardt.  Paulus 
ontdekt dat in zijn geval God zijn gebeden niet verhoort 
omdat het beter is dat hij door zijn kruis tot de overwinning 
wordt geleidt. Voor deze grote apostel moet Gods genade 
voldoende zijn en zal zijn lichamelijke strijd hem nederig en 
afhankelijk van God houden. God belooft Paulus iets beters 
te geven dan waarom hij gebeden heeft, namelijk kracht en 
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genade om het kruis te dragen. Het zijn allemaal wegen die 
de gelovige met al zijn vragen dichter aan het Vaderhart van 
God brengen. God laat blijkbaar moeilijke dingen in ons 
leven toe en heeft er zijn wijze bedoelingen mee. Het is niet 
eenvoudig om deze dingen zo op te schrijven, maar de 
moeiten kunnen ons blijkbaar vormen en het is vertroostend 
te weten dat er een vaderhand is die achter alles wat er 
gebeurt zijn kinderen ten diepste in Zijn hand houdt en hen 
bewaart. De strijd brengt ons ook tot wat nu werkelijk 
belangrijk is in het leven, het werkt louterend en zelfs 
opvoedend, want ook in verdriet en lijden mogen wij weten 
dat God zich met ons bezig houdt (lees Psalm 10:14). Op 
deze weg biedt God ons nog iets beters dan rationele 
antwoorden op onze diepste vragen. Hij troost en heiligt, 
loutert en sterkt ons in de strijd zodat wij Hem als zijn 
kinderen onszelf geheel en al toevertrouwen en Hem leren 
volgen en dienen. Wij volgen Christus, wetende dat Hem 
gegeven is alle macht in hemel en op aarde. De belofte van 
zijn nabijheid (Matth. 28:18-20) is een kracht en zekerheid, 
een grond van vertrouwen voor tijd en eeuwigheid.  
 
God zelf is de strijd tegen satan al in het paradijs begonnen. 
Hij zal de belofte van overwinning vervullen, hoe lang het 
naar ons gevoel ook moet duren. Jezus Christus is de strijd 
met de machten van het kwaad aangegaan en heeft op het 
kruis al over de zonde en de machten getriomfeerd. 
Halleluja! Die overwinnaar, Jezus Christus onze Heer, zal 
eens terugkomen op aarde en voorgoed met satan en zijn 
trawanten afrekenen. Wie in de Here Jezus gelooft, verwacht 
naar Gods beloften een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, 
waar gerechtigheid woont (2Petr.3:13). Daar zien we naar 
uit, in het bijzonder wanneer we worstelen met de diepste 
vragen van het leven. God heeft in Christus het eerste en het 
allerlaatste woord! 
 
Veel blijft voor ons verborgen. We kunnen niet begrijpen dat 
God het toelaat dat satan in onze mensenwereld gekomen is. 
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Wij kunnen niet begrijpen dat zulke verschrikkelijke dingen 
gebeuren zoals wij die in de geschiedenisboeken lezen en 
nog steeds dagelijks via de media tot ons krijgen. Gods 
goede schepping lijdt, onrecht viert hoogtij, de waarheid 
wordt verleugend, de liefde in ongerechtigheid ten onder 
gehouden en de wereld bloedt aan duizend wonden. Hoe kan 
God het toelaten? Maar in al ons zoeken naar de onzichtbare 
God en zijn gerechtigheid zullen we blijven bedenken dat het 
niet zonder reden is dat het licht dat God bewoont 
ontoegankelijk wordt genoemd (1Tim.6:16). We zouden 
verblind worden wanneer wij dieper in deze geheimen 
zouden kunnen doordringen, dieper dan ons is geopenbaard. 
Wij zijn wat dat betreft ‘maar’ mensen. We zullen God God 
laten en erkennen dat Hij de geheel Andere is.  
 
Bij alle vragen, worstelen en zoeken is voor wie gelooft één 
ding duidelijk: God is licht en in Hem is in het geheel geen 
duisternis (1Joh.1:15). God is nooit van kwaad te betichten. 
Gods wil is zuiver en vrij van elke fout. God kan niet iets 
willen dat niet goed is. Zo is zijn wezen: een en al goedheid 
en liefde. Zo blijven beide voor ons een 
geloofswerkelijkheid: zijn almacht en zijn liefdevolle 
goedheid, hoe ondoorgrondelijk ook.  
 
God is goed 
De meest opvallende ‘morele’ eigenschap of deugd van God 
is zijn goedheid. Hij is de goedheid Zelf (Ps.86:5; 
Marc.10:18). Die wordt zichtbaar en tastbaar in zijn 
gerechtigheid, waarachtigheid, heiligheid, liefde, trouw, 
geduld en barmhartigheid (Jer.9:24; vgl. Rom.2:4). 
 
 
God is alwetend 
Gods grootheid wordt verder getoond in zijn alwetendheid. 
God weet alles. Zijn kennis is volkomen en volmaakt. God 
kent alle dingen (1Joh.3:20). Zijn kennis omvat alle 
werkelijke en mogelijke dingen en gebeurtenissen, alle 
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mensen en hun overwegingen (Gen.6:5;  1Kron. 28:9; Job 
21:27; Ps.94:11; Spr.15:3). Gods kennis omvat de toekomst 
(Jes.42:9; 46:10). 
 
God is alomtegenwoordig 
Aan de ene kant gaat God alle ruimtelijke beperkingen te 
boven, aan de andere kant is Hij in ieder punt van de ruimte 
aanwezig (Hand.17:27-28; Jer.23:24). Ook al is God overal 
tegenwoordig, toch openbaart Hij zich niet overal op 
dezelfde manier. Er zijn tal van bijbelplaatsen die aangeven 
dat God in een bepaalde plaats woont (bv. Jes.57:15). Daar 
komt nog bij dat de plaats van Gods openbaring niet statisch 
is, maar beweging vertoont (Gen.2:1; 3:8; 18; Ex.19:20 en 
Ex.33). Bij de menswording is de Zoon van God uit de 
hemelse ‘woonplaats’ van God ingekomen in de menselijke 
natuur, die Hij heeft aangenomen. Bij zijn hemelvaart gaat 
het opgestane en verheerlijkte lichaam van Jezus Christus 
van de aarde terug naar de hemelse werkelijkheid. We lezen 
dat Hij nu aan de rechterhand van God is (Rom.8:34). Uit 
deze voorbeelden blijkt dat Gods alomtegenwoordigheid niet 
uitsluit dat Hij een persoonlijke God is, die het heelal dat Hij 
geschapen heeft ver te boven gaat. 
 
God is oneindig 
De oneindigheid van God zegt iets over zijn onbegrensdheid: 
Hij is vrij van alle beperkingen. Hij wordt op geen enkele 
manier door iets of iemand anders bepaald. God is in 
absolute zin volmaakt, zonder gebreken (Matth.5:48; 
Ps.145:3). Door zijn oneindigheid is God volmaakt wijs, 
waarachtig, goed, heilig en rechtvaardig. Zo grijpen al Gods 
eigenschappen op elkaar in. Want zijn oneindigheid wordt 
verder openbaar in zijn eeuwigheid, die van een andere orde 
is dan onze tijdelijkheid. God heeft niet alleen geen 
ruimtelijke beperkingen, maar ook geen grenzen in de tijd 
(Ps.90:2).  
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God is liefde 
Enkele voorbeelden van de belijdenis dat God liefde is: dit 
betekent dat Hij niet wil dat mensen verloren gaan, maar dat 
allen door erkentenis van de waarheid in Jezus Christus 
behouden worden (1Tim.2:4); dit betekent dat God wegen 
zoekt om zijn schepping te onderhouden en zijn schepsel te 
redden (Ez.33:11; Ps.16:11). Dit betekent dat God aan alle 
mensen zijn goede en onverdiende zegeningen schenkt en de 
schuld vergeeft aan wie met berouw over de zonden tot Hem 
komt (Ps.86:15). Dat God liefde is, betekent dat God met ons 
meevoelt (Hebr.4:15,16; Jes.63:9). Dat God liefde is, wordt 
tastbaar in zijn geduld en rijke goedheid (Ps.103:8; 2Petr.3:9; 
Ps.136). 
 
De verrassende werkelijkheid waarmee de Bijbel ons in 
aanraking brengt is, dat God in zijn liefde vóór alles de 
schenkende God is. Zelfs de Zichzelf Schenkende, die erop 
uit is de mens gelukkig te maken door ons deel te geven aan 
de rijkdom van zijn eigen bestaan. Dit is de meest 
onbegrijpelijke en heerlijke boodschap die het Evangelie ons 
duidelijk maakt: dat wij mensen omvat en gedragen worden 
door een laatste werkelijkheid die wij als Gods liefde leren 
kennen. Met het vertrouwen op die liefde van God staat of 
valt het christelijke geloof. De liefde van God is het 
middelpunt van alles! De liefde van God is de drijfveer en de 
concrete inhoud van de verhouding waarin God met ons wil 
omgaan. Met het oog op onze zonde heet die liefde genade 
en met het oog op onze nood heet ze barmhartigheid. De 
liefde is de blijvende eigenschap van God die tot uiting komt 
in alles wat God doet. Daarom moeten we de inhoud van het 
bijbelse en op God betrokken begrip liefde niet te veel 
ontlenen aan onze menselijke ervaringen. In onze taal 
beschrijft liefde zeer uiteenlopende gevoelens en 
verhoudingen die uiteenloopt van de meest egoïstische 
bezitslust tot de hoogste zelfopoffering. Wat wij zeggen over 
Gods liefde moeten we dan ook niet aflezen uit het gangbare 
woordgebruik, maar aan de manier waarop God zich in de 
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Bijbel als de liefhebbende betoont. Het gaat om die heel 
bijzondere liefde, waarmee Hij zich in zijn verbond met 
Israël en in de levensgang van Jezus Christus voor mensen 
en dus voor ons heeft ingezet. Gods liefde is niet onze liefde 
tot in de oneindige macht. Hoewel vergelijkbaar gaat Gods 
liefde ver uit boven wat wij ons bij de menselijke liefde 
bedenken. Bovenmate is Gods liefde zoals gezegd zichzelf 
schenkende liefde, maar dan zo dat die voor geen grens halt 
houdt, consequent op de ander is gericht, hoe ver en vijandig 
die ander ook mag zijn, een liefde waarvoor geen offer te 
groot is om mensen die daarom niet hebben gevraagd of zich 
zelfs ertegen verzetten toch te redden en te verrijken. De 
liefde van God is zoveel meer en anders dan onze liefde als 
God meer en anders is dan wij mensen. 
 
 
God is drie-enig 
 
De kerk van Jezus Christus heeft van vroege tijden af 
beleden dat God zich in zijn Woord laat kennen in drie 
onderscheiden goddelijke personen: Vader, Zoon en Heilige 
Geest. In de toelichting die ik hierbij geef, heb ik als inzet 
niet zozeer de bijbeltekst als uitgangspunt gekozen, als wel 
de ontwikkeling binnen de christelijke kerkgeschiedenis. De 
spits gaat hierbij nu niet over het God-zijn van Jezus, maar 
behandelt de drie-eenheid vooral met betrekking tot de 
Godheid van de Heilige Geest. 
 
Het begrip drie-eenheid komen we in de Bijbel niet tegen. Er 
zijn in het NT maar twee verzen in de Bijbel die op het eerste 
gezicht trinitarisch (met betrekking tot de drie-eenheid) 
uitgelegd kunnen worden: Matth.28:19 en 2Cor.13:13. Maar 
die twee verzen zijn niet genoeg om een zo belangrijke leer 
op te gronden. Het fundament van deze leer vinden we 
veeleer in een allesdoordringend patroon van goddelijk 
handelen, waarvan de Bijbel en in het bijzonder het NT 
getuigt. De Vader wordt in Christus door de Geest 
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geopenbaard. De Here God kan blijkbaar slechts gekend en 
uitgedrukt worden door de drie elementen van wat de Bijbel 
schrijft over de Vader en de Zoon en de Geest erbij te 
betrekken (zie bv. 1Cor.12:4-6; 2Cor.1:21vv.; Gal.4:6; 
Ef.2:20vv.; 2Thess.2:13vv. Tit.3:4-6; 1Petr.1:2). 
 
De vroege kerk heeft (na wat beschreven is in het boek 
Handelingen over het ontstaan van de christelijke gemeente) 
zich eerst langdurig beraden over het God-zijn van Jezus en 
wist ook niet zo goed raad met de Heilige Geest. Gedurende 
de eerste drie eeuwen was er in feite slechts betrekkelijk 
geringe belangstelling voor het werk van de Geest en dat die 
het leven van een christen zo vervult en vernieuwt als het NT 
beschrijft. Het ging toen vooral over andere theologische 
zaken. Uiteindelijk gaf het argument dat uit de doopwoorden 
bij Matth. 28 blijkt dat de Geest deelde in de goddelijkheid 
van de Vader en de Zoon de doorslag (kerkvader Athanasius 
(ca 296-ca 373). Pas in de vierde eeuw na Christus begon 
men de Geest openlijk God te noemen. De Geest kreeg 
dezelfde rang en waardigheid als de Vader en de Zoon 
toegeschreven. In het bijzonder het veelvuldig in de Bijbel 
gebruikte woord ‘heilig’ voor de Geest was een van de 
argumenten: de heiligheid van de Geest is een van de 
eigenschappen van God.  
 
De erkenning van de volkomen goddelijkheid van de Heilige 
Geest vond dus vrij laat in de ontwikkeling van de theologie 
van de kerkvaders plaats. In de opbouw van de dogmatiek 
(geloofsleer) wordt de volgende historische volgorde 
onderscheiden: 
 
1. De erkenning van de volkomen goddelijkheid van de Here 
Jezus Christus.  
2. De erkenning van de volkomen goddelijkheid van de 
Heilige Geest.  
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3. De definitieve formulering van de leer van de drie-
eenheid, waarin deze geloofsuitspraken werden opgenomen 
en uitgewerkt.  
 
Het is vooral de kerkvader Augustinus van Hippo (354-430), 
een van de meest invloedrijke denkers van de geschiedenis 
van de christelijke kerk, die veel geschreven heeft over de rol 
van de Heilige Geest als ‘de Geest is de Geest van de Vader 
en de Zoon, die hen samenbindt in de kracht van de liefde’ 
(vgl. 1Joh.4:8,16). Augustinus laat ook uit de Bijbel zien dat 
de Geest de band van eenheid is tussen enerzijds God en 
anderzijds de christelijke gemeente, de gelovigen. De Geest 
is de gave, door God gegeven, die de gelovigen met God en 
met elkaar verbindt. De gemeente is de tempel van de Geest, 
daar woont God omdat de Geest er woont. 
 
Het doel van de formulering van de drie-eenheid is gelegen 
in het zo zuiver mogelijk naspreken van het getuigenis dat de 
Bijbel geeft over wie God is: over de tegenwoordigheid en 
het handelen van God de Vader in Jezus Christus door de 
Heilige Geest. De drie goddelijke personen, Vader, Zoon en 
Geest zijn één God.  
 
Het is mogelijk enigszins vergelijkbaar en een beetje 
begrijpelijk te maken met dit voorbeeld: iemand kan je vader 
zijn en ook bakker en ook diaken in de kerk. Dit beeld gaat 
mank, maar drukt toch iets uit over hoe een persoon 
meerdere ‘taken’ kan hebben. Bij de drie-eenheid gaat het 
niet alleen over taken, maar ook over drie goddelijke 
personen. Dat maakt het begrijpen niet eenvoudig en het 
doorgronden zelfs onmogelijk. We trachten de Bijbel 
eerbiedig na te spreken. Dat hebben de kerkvaders vóór ons 
ook geprobeerd. Meer niet en ook niet minder. 
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Oudtestamentische getuigen van de drie-eenheid 
De belijdenis van de christelijke kerk is dus dat deze drie 
Personen de ene waarachtige en eeuwige God zijn. Wanneer 
we spreken over ons geloof en zeggen: ik geloof in God, 
belijden we dat het daarbij gaat over Hem, die een drie-enige 
God is. Vooral in het OT staat de eenheid voorop. Het 
behoort tot het God-zijn van God, dat Hij de ene en de enige 
God is. Maar toch zijn ook in het OT voorbereidende 
gedachten te vinden die heenwijzen naar de trinitarische 
openbaring van God. Er is veel over te zeggen, maar ik noem 
enkele teksten en verwijs voor de bespreking naar de 
commentaren: 
 

• Gen.1:26,27, vgl. Gen.3:22 Voor nadere uitleg en 
toelichting: Bijbelcommentaar Genesis-Exodus in de 
serie Studiebijbel Oude Testament (SBOT1), 
Veenendaal 2004 

• Spreuken 8:22-31, hier wordt de wijsheid als een 
(goddelijke) persoon voorgesteld 

• Jesaja 9:5, hier wordt de Messias God genoemd: 
Sterke God 

• Jesaja 61:1, dit is in het licht van het NT (Luc.4:18-
21) een belangrijk getuigenis voor de drie-eenheid 
(zie SBNT4) 

• Jesaja 63:9, de Engel des Heren of Engel van zijn 
Aangezicht is een bijzondere verschijning of 
openbaring van God 

• Jesaja 63:10, naar aanleiding van het woord 
‘bedroeven’ is hier ook een persoonlijke voorstelling 
van de Geest van God. Hij is van Hem onderscheiden 
en toch één met Hem 

 
Wat in het OT verborgen aanwezig is over de drie-eenheid 
van God wordt openlijker en duidelijker in het NT. De 
openbaring van God in het NT is met het oog op de drie-
eenheid rijker dan in het OT. Dat houdt direct verband met 
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de menswording van de Zoon van God en de uitstorting van 
de Heilige Geest met Pinksteren.  
 
Nieuwtestamentische getuigen van de drie-eenheid 
Er zijn in het NT vier soorten tekstgetuigen aangaande de 
drie-eenheid van God:  

• de trinitarische formuleringen (Matth. 28:19 en  
2Cor.13:13; vgl. 1Joh.5:7) 

• de triadische teksten. Een triade is een groep van drie 
bijeen behorende personen of zaken (Ef.4:4-6; 
1Petr.1:2) 

• de teksten die de drie personen noemen, maar zonder 
in de tekst verband aan te geven (Marc.1:9-11; 
Gal.4:4-6) 

• en tenslotte de teksten waarin de relatie tussen de 
drie Personen naar voren komt (Joh.14:26; 15:26; 
16:15) 

 
Enkele reflecties over de leer van de drie-eenheid 
De drie personen in de drie-eenheid zijn niet drie delen van 
God. Wij belijden van God dat Hij één is. Dat houdt in dat er 
in Hem geen samenstelling is. Hij bestaat niet uit drie 
Personen, maar in drie Personen. De Vader, de Zoon en de 
Geest zijn drie personen en tegelijk één God. 
Bij elk van de Personen en bij alle drie Personen samen 
komen wij in aanraking met God zelf. Een uitspraak hierover 
uit de kerkgeschiedenis (Concilie van Florence, 1439): 
‘Vanwege deze eenheid is de Vader geheel in de Zoon, 
geheel in de Geest. De Zoon is geheel in de Vader, geheel in 
de Geest, De Heilige Geest is geheel in de Vader, geheel in 
de Zoon.’ (Joh.10:38, 30). We mogen daarom geen scheiding 
maken tussen het werk van de Vader en de Zoon en de Geest 
alhoewel de werken van de drie-eenheid naar buiten toe zijn 
onderscheiden: de Zoon stierf op Golgotha, de Geest kwam 
met Pinksteren. Onze relatie tot God is dan ook altijd een 
relatie met de Vader, de Zoon, Jezus Christus en de Heilige 
Geest (vgl. Joh.5:26 en Joh.15:26).  
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De eenheid van God komt daarin uit dat de drie goddelijke 
Personen in hun handelen onafscheidelijk met elkaar 
verbonden zijn. Ofwel: wat de Vader doet, dat doet de Zoon 
ook, dat doet de Geest ook. De schepping is niet het werk 
van de Vader alleen, want de ander twee Personen nemen er 
aan deel (vgl. Joh.1:3; Gen.1:2). De verzoening is niet het 
werk van de Zoon alleen, want de Vader en de Geest nemen 
er ook aan deel (vgl. 2Cor.5:19; Hebr.9:14). De heiliging is 
niet het werk van de Heilige Geest allen, want dit wordt in de 
Bijbel ook toegeschreven aan de Vader en de Zoon (vgl. 
1Thess.5:23; Ef.5:26; zie ook Ef.1:3-14).  
 
Wanneer we het christelijke geloof kort willen samenvatten 
maken we wel gebruik van de korte omschrijvingen, naar de 
onderscheidingen van het werk van de drie-eenheid: 
Ik geloof in God de Vader, die mij geschapen heeft, ik geloof 
in God de Zoon, die mij verlost heeft en ik geloof in de 
Heilige Geest die mij heilig maakt. Of anders gezegd: De 
Vader is onze schepper door zijn kracht, de Zoon is onze 
Verlosser en Heiland door zijn bloed en de Heilige Geest is 
onze Heiligmaker doordat Hij woont in onze harten. Nog 
directer en misschien wel te kort samengevat, kunnen we 
spreken over God als Schepper, God als Verzoener en God 
als Verlosser. 
 
De leer van de drie-eenheid laat ons iets beseffen van de 
onmetelijke rijkdom van het leven van God. Hij is maar niet 
te beschrijven als Het Hoogste Goed of het Opperwezen of 
de Grond van alle bestaan. Hij is de levende God, in zichzelf 
een God van gemeenschap, in zichzelf een God van liefde. 
Bij onze vermeerdering van kennis over God behoort zoals 
gezegd de lofprijzing. Wij loven de God en Vader van onze 
Here Jezus Christus omdat we in de Zoon uitverkoren zijn en 
omdat Hij ons begenadigd heeft in zijn Geliefde Zoon. Wij 
loven God omdat de Heilige Geest ons verbindt met de 
eeuwige toekomst waarvan die Geest ons als onderpand 
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gegeven is. Wij prijzen God omdat we in zijn naam gezegend 
zijn geworden: ‘De genade van de Here Jezus Christus en de 
liefde van God, onze hemelse Vader en de gemeenschap van 
de Heilige Geest is met ons allen (2Cor.3:13).  
 
Na dit alles over dit onderwerp overdacht en geschreven te 
hebben, denk ik: Soli Deo Gloria, God alleen de eer!  
Dat is een emotionele uiting die gevoed wordt door de kennis 
ván en aan de Here God. Ik schreef in het Woord vooraf: 
alleen verstandelijke kennis van God is niet voldoende voor 
een christen. Wij behoren ‘bezield’ te zijn van God, 
doordrongen van zijn liefde en heiligheid. Wie de Here 
persoonlijk heeft leren kennen, zal meer en meer een 
verlangen krijgen naar Hem. Zo vormt zich een innerlijke 
beweging om op die liefde met woorden en daden van dank 
en lof te reageren. De liefde van God werkt bij wie gelooft de 
liefde tot God. Dat is naar mijn overtuiging een van de 
belangrijkste gemoedsaandoeningen voor een christen. 
Christelijke emoties spelen dus wel degelijk een belangrijke 
rol in het geestelijk leven. Wanneer in balans verdiepen ze 
ons verlangen naar heilig leven en vormen ze ons karakter in 
een weg van nederigheid en mildheid. Zo maakt het 
Evangelie ons tot gunnende mensen.  

 
De lof aan God 

 
U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon! 
Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon. 
Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven, 
Ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven. 
U looft uw kerk alom, waar Gij haar ook vergaarde, 
U looft wat loven kan, in hemel en op aarde! 
 
Ahasverus van den Berg (1733-1807) 
Liedboek voor de Kerken Gezang 399:3 
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2. God de Vader 
 
 
 
Inleiding over letterlijk en figuurlijk taalgebruik 
De Bijbel is tot stand gekomen bij een Oosters volk, dat bij 
voorkeur levendig sprak. Mede daardoor bevat de Schrift 
behalve een in de geschiedenis gewortelde boodschap ook 
veel beelden en beeldspraak. De historische informatie uit de 
Bijbel is voor ons van groot belang, maar ook in de verhalen, 
in de poëzie en de beeldspraak is Gods Woord het centrale 
communicatiemiddel tussen God en mensen. Daarom lezen 
we de Bijbel vanuit een historische en een literaire 
benadering. Sommige tekst is letterlijk bedoeld, andere tekst 
draagt geestelijke informatie over door middel van beeldtaal.  
 
Verschillende soorten beeldtaal  
De vergelijking is een eenvoudige vorm van beeldspraak: 
Het volk is als schapen zonder herder (Matth.9:36). Hier 
worden bepaalde zaken belicht door ze te vergelijken met 
iets concreets. Dat wordt ook wel uitgedrukt in een 
voorbeeld, door een concreet deel te noemen van de 
omstandigheden waarom het gaat: in plaats van te zeggen dat 
je iemand goed moet behandelen wordt dan gezegd dat je 
‘een beker koud water moet geven’ (Matth.10:42). 
De metafoor is een vaste vergelijking waarin de 
vergelijkingsschakel ‘als’ ontbreekt. Een metafoor is dus een 
woord dat in overdrachtelijke zin wordt gebruikt. In de 
bijbelse taal vinden we talrijke metaforen, bv. vader, koning 
en herder als metaforen voor God. Zo zijn wijngaard, kudde 
en olijfboom metaforen voor het volk Israël. Vrucht is een 
metafoor voor werk, voet staat ook voor het onderste deel 
van een berg etc.  
Met deze afzonderlijke beelden hebben zich verhalen 
ontwikkeld. Zo is het gelijkenisverhaal een uitbouw van de 
vergelijking. De diverse beelden worden uitgebreid tot een 
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verhaal. Dit is een gebruikelijke vorm van beeldspraak bij de 
Here Jezus. 
Zo kan ook een voorbeeld worden uitgebouwd, en wel tot 
een voorbeeldverhaal. Zo’n verhaal wil dan een concreet 
voorbeeld geven om na te volgen. Alleen de evangelist Lucas 
geeft zulke voorbeeldverhalen (o.m. de barmhartige 
Samaritaan, de rijke dwaas etc.).  
Een allegorie is weer een andere vorm van beeldtaal, die is 
opgebouwd uit verschillende metaforen. Hierbij gaat het 
erom de eigenlijke betekenis uit te leggen door te 
onderzoeken wat de metaforen betekenen. Jezus’ gelijkenis 
van de onrechtvaardige pachters (Matth.21:33-46) kan 
worden opgevat als een allegorie, waarin de heer duidt op 
God, de wijngaard en de arbeiders op Israël en de Israëlieten, 
de slaven op de profeten en de zoon op Jezus. De oogst is het 
oordeel en het nieuwe volk wijst op de gemeente. De grens 
tussen gelijkenis en allegorie is soms moeilijk te trekken. 
 
De bruiloft te Kana wordt ons meegedeeld als een waar 
gebeurde geschiedenis, inclusief het wonder van de 
verandering van water in wijn. Kana is een dorpje in Israël, 
gelegen tussen Nazareth en Kapernaüm. Het gaat hier om 
een concrete gebeurtenis. Maar het is onzin om de herberg 
van de barmhartige Samaritaan te gaan zoeken, want dit 
verhaal is door Jezus verteld als een gelijkenis. 
 
Wanneer Jezus door Johannes de Doper wordt aangewezen 
met de woorden ‘Zie, het Lam Gods’ (Joh.1:29,36), heeft 
geen van de eerste hoorders een lammetje gezien. Ze zagen 
een man, de persoon Jezus van Nazareth, en Johannes gaf 
aan diens leven met deze enkele woorden een in het 
Jodendom gewortelde, diep geestelijke betekenis. Een 
betekenis die bij de eerste hoorders direct de wereld van het 
offer opriep. Het is kenmerkend voor de Psalmen, dat beeld 
en betekenis elkaar vaak afwisselen: ‘De Here is mijn 
herder’(beeldtaal, figuurlijk), mij ontbreekt niets (de daaruit 
te trekken conclusie: daarom ontbreekt mij niets (letterlijk). 
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In deze herderpsalm wisselen figuurlijk gebruik en letterlijke 
toepassing elkaar voortdurend af. Daarmee wordt het 
opgeroepen beeld van de herder met zijn kudde schapen als 
een bewegend schilderij tot leven gebracht. Wat dit schilderij 
aan betekenis wil uitdrukken, verschijnt voortdurend als een 
soort ondertiteling in het beeld.  
 
Wat betekent de beeldspraak in de namen? 
Door heel de Bijbel heen vinden we dergelijke 
vergelijkingen (analogieën) die verwijzen naar het vermogen 
van God om zich zo te openbaren dat wij het kunnen 
begrijpen. De beelden die voor God gebruikt worden (zoals 
herder, koning en vader) zijn dichtbij en eenvoudig. Deze 
bijbelse beelden zijn gemakkelijk voor te stellen en te 
onthouden, ook al dragen ze diepe waarheden aangaande 
God over. Het gaat er bij deze beeldspraak vooral niet om tot 
in de finesses de onderdelen van het beeld uit te spinnen. Dit 
zou afleiden van het ‘springende punt’ van de analogie, 
ofwel de zaak waar het om gaat. Het gaat om een bepaalde 
vergelijking, die in het verband iets zegt over hoe God is. De 
Bijbel geeft daarvan voortdurend de kern aan en daaraan 
hebben wij ons te houden! Door dit menselijke spreken over 
Zichzelf geeft God in de Bijbel zijn bereidheid aan om naar 
ons niveau af te dalen. God ‘laat zich kennen’ op een manier 
die past bij ons niveau en bij onze mogelijkheden om zo als 
mensen iets van de Eeuwige te leren kennen. Hij gebruikt 
voorbeelden die we kunnen bevatten. Deze beelden zijn het 
waard om vast te houden. Ze helpen ons niet in abstracte, 
maar in persoonlijke termen over (de omgang met) God te 
spreken.  
 
Het vaderbegrip omvat de vele termen en ideeën die we ons 
bij een goede vader kunnen voorstellen. Het gaat dan om 
zaken die de zorg, de leiding en het gezag van God 
uitdrukken. We moeten daarbij nadrukkelijk bedenken dat 
deze beelden God zelf niet reduceren tot de wereld zoals wij 
die kennen! Het gaat bij analogie om een vorm van 
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beeldspraak die iets zegt, maar nooit alles uitdrukt (zoals dit 
steeds bij beeldspraak het geval is). Beeldspraak kent 
mogelijkheden en beperkingen: er is vergelijk, dat wil 
zeggen een overeenkomst, maar ook verschil. God en zijn 
relatie tot de wereld zijn niet in een rechtlijnige een-op-een 
taal te vatten en mogen ook niet door ongebreidelde 
beeldenrijkheid verzonnen worden. Pas dus op met je 
woorden over God! Laten we ons houden aan het bijbelse 
voorbeeld. Je mag aan het Godsbegrip per se geen conclusies 
verbinden die niet bedoeld zijn (Deut.5:7-11). 
 
Het beeld van God als Vader zegt niet alleen iets over God, 
maar ook over ons! Het geeft aan hoe goede vaders moeten 
zijn en bedoelt niet andersom uit te drukken dat God ook iets 
weg heeft van een slechte vader. Het beeld van God als 
Vader van de schepping drukt volgens de bijbelse begrippen 
zijn zorg, gezag en macht uit: God is zo groot en machtig dat 
Hij alles wat wij kennen en zien en ervaren van de schepping 
tot stand heeft gebracht. Maar het zegt ook veel van zijn 
creativiteit. De schoonheid van de goede schepping drukt iets 
uit van wie en hoe de Schepper is in zijn liefde, wijsheid, 
macht en majesteit.  
Over God als Schepper en Onderhouder lezen we in de 
Bijbel onder meer in: Ps. 8;19;104; Job 38:4-7; Jes.40:21-31; 
Rom.1:20; Hebr.1:2; vgl. Joh.1:1-18.  
 
 
God als Vader van de schepping 
 
Ik geloof in God de Vader, schepper van hemel en aarde 
Wie de oude geloofsbelijdenissen van de christelijke kerk 
leest, valt het op dat deze veelal inzetten met het geloof in 
God, de Vader. De verschillende belijdenissen spreken dan 
over God als Vader van de schepping (Nicea-Constantinopel 
(381); Catechismus van Luther (1529); Catechismus van 
Heidelberg (1563); Catechismus van Genève (1542). De 
belijdenissen formuleren met wat wisselende termen als 
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volgt: ‘Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper 
van hemel en aarde.’  
In het Nieuwe Testament wordt het vaderschap van God in 
het bijzonder door de Here Jezus Christus, de Zoon van God, 
onder de aandacht gebracht (Matth.5:1-7;29). Jezus leert zijn 
discipelen God als Vader aan te roepen, zoals Hij dat zelf 
deed. Deze aanspreektitel voor de Allerhoogste getuigt van 
een unieke band die de bidder of belijder met God heeft. 
Deze persoonlijke manier van omgaan met God, in een 
zekere intimiteit, was verrassend en nieuw in het Jodendom 
van Jezus’ tijd (Matth.6:8,9). Het op deze manier benaderen 
van God, spreekt sterk tot de verbeelding. Verstand en 
gevoel worden erdoor aangesproken, want God de Vader 
kent en ziet je, en wel zo dat het Hem niet ontgaat wat jij 
nodig hebt (Matth.6:18;32; 7:9-11). Op deze manier wordt 
het woord vader gebruikt als uiting van eerbied en respect. 
Jezus zelf sprak God aan met het Aramese woord abba, dat 
‘vader’ betekent. Hij noemt Hem ‘mijn Vader’, Mijn Vader 
die in de hemelen is’, Mijn hemelse Vader’ of ook Vader, 
zonder meer. Hij drukt daarmee zijn volstrekt unieke relatie 
tot God uit.  
 
De gedachte van het vaderschap roept in dit zo bekende en 
menselijke beeld op, dat de aandacht en zorg van God de 
Vader naar zijn kinderen uitgaat. Maar er is nog iets: bij deze 
zo persoonlijke terminologie is het volkomen duidelijk dat 
het in het spreken over God niet gaat om een abstract 
godsidee, niet om een of ander filosofisch godsbegrip, maar 
over de God, die zichzelf in de Bijbel heeft geopenbaard als 
Schepper. We spreken vandaaruit over de levende en 
persoonlijke God die tijd en ruimte schept voor een wereld 
en die bewoond maakt en onderhoudt. Dit is onze realiteit: er 
is een schepping in relatie tot haar God. Bij deze 
werkelijkheid moeten we beginnen en vervolgens kijken hoe 
we over de relatie tussen God en de wereld kunnen spreken. 
Alles wat we over God zeggen is mede door het uitgangspunt 
van het begrip Vader spreken over een relatie! De woorden 
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van Jezus over zijn Vader bevestigen de kracht en waarde 
van het relationele uitgangspunt (vgl. Matth.6:6-18).  
 
Wij stellen ons niet de vraag: kán God scheppen, maar gaan 
van het standpunt uit: God hééft geschapen. Hij deed dat 
omdat Hij een God is die relaties wil en die aangaat. De 
schepping is er en God heeft dat gewild. Wij zijn er en God 
heeft dat gewild! Dit is de God die ik uit de Bijbel leer 
kennen. Geen andere! Wie zo in God gelooft, bevestigt 
daarmee ook zijn eigen bestaan. En als we onszelf bevestigen 
is dat een geschenk van God en tot eer van God. Zo brengt 
de bijbelse belijdenis over God als Schepper ons tot een 
evenwichtige manier van geloven en leven. Het is een gave 
van God dat ik er ben. En dat ik het goede (ook het goed, dat 
ik zelf ben, dat wil zeggen ‘een goed voor God’) mag 
aanvaarden, zelfs mag genieten. God wil in zijn liefde dat wij 
er zijn! God heeft ons niet nodig (Ps.50). Wij zijn niet 
noodzakelijk voor Hem. Het is alleen zijn goedheid dat Hij 
ons het leven en de ruimte geeft. Hij heeft er in zijn genade 
en liefde voor gekozen ons mensen te maken. Naar zijn beeld 
en gelijkenis nog wel! Dat houdt veel in! En Hij vraagt van 
ons, dat wij ook elkaar de ruimte geven, dat wij het leven van 
elkaar willen en bevestigen en niet breken. Zo heeft het 
spreken over God als Schepper te maken met de macht, maar 
ook voluit met de goedheid van God. 
 
God staat in relatie: het vaderschap van God 
Wanneer we over God als Schepper spreken, betekent het dat 
we uitdrukking geven aan een verhouding, dus dat God in 
relatie staat met iets of iemand. Hij heeft iets en iemand 
geschapen waarmee Hij is verbonden. Juist deze primaire 
uitdrukking van relatie met God wordt uitgedrukt met het 
woord Vader. Vanwege de uitleg die men geeft aan het in het 
NT gebruikte woord abba, dat Jezus gebruikt in de 
verhouding tot zijn Vader, kan men dan denken aan een 
verhouding van genegenheid en intimiteit. De christelijke 
gemeente mag, omdat zij in geestelijke gemeenschap met 
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Jezus leeft, deze omgangsvorm ‘vader’ nu ook gebruiken. 
Als wij in onze gebeden Vader zeggen, is dat, omdat de Here 
Jezus dat zijn volgelingen leerde en wij, zoals Paulus schrijft, 
het kindschap van God door het geloof ontvangen hebben 
(Rom.8:15).  
 
Het vaderbegrip wordt onder ons Evangelischen de laatste 
jaren uitgelegd als de zeer persoonlijke, ook intieme 
toewending van God naar hen die in zijn Zoon geloven. 
Bijbels-theologisch onderzoek laat echter zien dat het 
gebruik van het woordje abba en het aanspreken van God als 
Vader juist niet deze betekenis van persoonlijke en 
kinderlijke intimiteit heeft. Zie voor een bredere uitleg het 
vorige hoofdstuk (pag. 30) of zoals geciteerd door A. van de 
Beek in Schepping, de wereld als voorspel voor de 
eeuwigheid, Baarn 1996: J. Barr, Abba is not daddy, in 
Journal of Theological Studies 1988. Het genoemde artikel 
toont aan dat het veeleer gaat om eerbied van de gelovige als 
kind en om het gezag van God als Vader! 
 
In de nieuwtestamentische tijd had de vaderfiguur absoluut 
gezag over de kinderen en kinderen waren aan de vader 
ontzag verschuldigd. Zo was het ook in de tijd van het Oude 
Testament. Kenmerkend voor de verhouding van vader en 
kind én voor God als Vader en degene die Hem als zodanig 
belijdt, is de tekst uit Maleachi: ‘Indien Ik nu een vader ben, 
waar is de eerbied voor Mij?’(Mal. 1:6, zie ook mijn boekje 
‘De relatie met God en mensen’, Veenendaal 2003). 
Hetzelfde soort verwijt spreekt Jezus uit tegen de religieuze 
leiders van zijn dagen, die zich blijkbaar onterecht ‘vader’ 
lieten noemen: ‘Laat u niet vader noemen, want een is uw 
Vader: die in de hemelen is.’(Matth.23:9). Wie God Vader 
noemt, spreekt daarmee uiteindelijke onderworpenheid uit 
aan Hem. Hij kan in zekere zin over ons beschikken, want 
het kind moet de vader gehoorzamen. Juist als de Zoon is 
Jezus gehoorzaam geweest (Fil.2:8).  
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Wie God Vader noemt, spreekt daarmee de totale uitlevering 
van zijn leven uit aan de goede wil van God. Uit de context 
van de gebeden waarin Jezus Zijn Vader aanspreekt, blijkt 
dat in die onderworpenheid zijn relatie met God de Vader er 
een is van eerbied en vertrouwen. De verbondenheid tussen 
Jezus en de gelovigen geeft ons zowel de mogelijkheid als de 
juiste kijk op het gebruik van het begrip Vader voor de Here 
God.  
 
Van God de Schepper ontvangen wij het leven, in die zin is 
Hij de vader van alle mensen (vgl. Jac.1:17; Num.16:22; 
27:16 en ook Jes.63:16). Op deze manier wordt in de Bijbel 
echter weinig over God gesproken. In de regel wordt gebruik 
gemaakt van de gedachte aan adoptie: God heeft ons in 
Christus als zijn kinderen aangenomen. Hoe dan ook, het 
gaat bij het begrip Vader er om de hoogheid van God uit te 
drukken, die in de toenmalige paternalistische maatschappij 
nu eenmaal niet aan de moeder gegeven was. Wanneer we 
vaststellen dat het vaderschap van God in de Bijbel vooral te 
maken heeft met gezag en verantwoordelijkheid, komt dat 
ook in andere metaforen tot uitdrukking. Te denken valt aan 
begrippen als wetgever, Heer en koning. God is de machtige 
Schepper van wiens werken wij diep onder de indruk zijn. Zo 
resoneert onze impressie mee met die van de dichter van 
Psalm 8. 
 
Vertrouwen in God als Vader 
De mens is een kleine mens. Wie ’s nachts onder de 
flonkerende sterrenhemel staat, wordt overweldigd door de 
grootheid en grootsheid van het werk van Gods handen. 
Maar ook in het eigen leven worden wij het gewaar: we zijn 
kleine mensjes in een grote wereld, voortdurend bedreigd 
door machten die ons te groot zijn. Zo was het ook met Gods 
kleine volk Israël. Het werd omringd door machtige 
buurvolken met sterke legers. Er zijn de machten van de 
natuur, aardbevingen, hongersnoden die hen bedreigen. We 
lezen er veel over in de Schrift. En dan is er het bedreigde 
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bestaan in de zorg voor het leven van elke dag. Paulus 
schrijft over de demonische machten die de gemeente 
bedreigen. Tegenover de bedreigdheid van het bestaan is het 
bevrijdend te mogen weten en belijden dat God als Schepper 
en Onderhouder machtiger is dan alle machten. Voor wie 
gelooft, is dat een grote troost. Niemand zal ons uit zijn 
vaderhand kunnen rukken. Zelfs de macht van de dood niet. 
De schepping is geen rozentuin meer. Er was een 
doornenkroon op het hoofd van de Gekruisigde Zoon van 
God. Maar dwars door zijn lijden en sterven heeft Christus 
voor ons ruimte gemaakt! Hij laat ons niet ten onder gaan. 
Zelfs in de dood, die op ieders leven volgt, zal Hij ons niet 
verlaten (zie Ps.16:10; Hand.2:27). Wie gelovig nadenkt over 
de macht van de Schepper, beseft dat God vertrouwen wekt 
in zijn relatie met ons. Ook al buigen we diep uit ontzag voor 
zijn majesteit, we weten dat we ons aan de majesteit van die 
hemelse Vader kunnen toevertrouwen! Het leven kan 
geteisterd worden door geweld en kwellende vragen. Maar 
middenin het stormgedruis vertrouwen wij ons toe aan de 
goede God, die in Christus onze liefhebbende en vergevende 
Vader is! Het gaat hier om het kinderlijk vertrouwende hart 
dat schuilt bij God, die als Vader ons leven leidt en in zijn 
Hand draagt. Opnieuw: hoe dan ook! Daarmee blijven we 
een kleine, aangevochten mens, worstelend met verdriet of 
met een slechte gezondheid of allerhande tegenslagen en 
moeiten. Maar die kleine mens weet zich veilig in de handen 
van God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en 
aarde. Wie wil weten of hij of zij terecht een beroep doet op 
die grote God, moet niet gaan speculeren. Die moet ook niet 
iets in zichzelf gaan zoeken waarop hij of zij kan bogen. Die 
zal leren zien op Christus, de Zoon van God, die ons zo 
liefhad dat Hij mens werd, voor ons stierf en opstond uit de 
dood om ons het eeuwige leven te schenken. Dit is de weg 
van God de Vader: die zijn Zoon geeft om kinderen te 
kunnen aannemen. Het gaat om de God wiens macht liefde is 
en wiens liefde almacht is.  
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God, de Schepper van hemel en aarde 
Van het oude Israël heeft de christelijke gemeente de 
belijdenis doorgekregen dat God de hemel en de aarde 
gemaakt heeft. De Bijbel zelf begint met deze woorden: ‘In 
het begin schiep God de hemel(en) en de aarde.’ Een daarvan 
afgeleide formulering die in de christelijke kerk veel gebruikt 
wordt: ‘Onze hulp is in de naam van de Here, die hemel en 
aarde gemaakt heeft’ loopt regelrecht weg uit het slot van 
Psalm 124, een lied van de pelgrims die naar Jeruzalem 
reisden. De belijdenis van God als schepper van hemel en 
aarde is al heel oud. Ze komt al voor in Gen.14:18-24 in de 
geschiedenis van Melchizedek. Melchizedek is priester van 
El Eljon, Schepper van hemel en aarde. Het geloof in en 
belijden van die ene God is blijkbaar niet met Abraham 
begonnen. Vóór hem was er al een heiligdom in Jeruzalem 
waar priesters deze belijdenis uitspraken. Melchizedek was 
iemand bij wie nog de herinnering nawerkte van de tijd van 
Noach, toen de mensheid nog alleen God diende en geen 
afgoden. En dat is de ware godsdienst: alles is het bezit van 
God en Abraham erkent dat door de tienden te geven (vgl. 
Gen.14:20 en Hebr.7). Israël heeft deze God erkend door 
haar aartsvader Abraham.  
 
Wanneer we in de Bijbel zoeken naar informatie over God 
als schepper gaat onze aandacht meestal uit naar de bekende 
scheppingsverhalen in Genesis. Maar we moeten niet 
vergeten dat dit thema ook onlosmakelijk vervlochten is met 
de wijsheidsliteratuur in de Schrift en herhaaldelijk genoemd 
wordt in de boodschappen van de profeten. Job 38:1-42:6 
geeft het meest uitgebreide overzicht van God als schepper 
dat er in de Bijbel te vinden is. De nadruk ligt daar op de rol 
van God als schepper en onderhouder van het heelal. Er zijn 
twee grote verbanden waarin de notie van God als schepper 
steeds voorkomt: bij de lofprijzing aan God in de eredienst 
van Israël. En in de teksten die benadrukken dat de God die 
de wereld schiep dezelfde God is die Israël uit de slavernij 
verloste en tot op de dag van vandaag blijft bewaren. De 
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scheppende en de verlossende God zijn dezelfde. Het 
leerstuk van God als schepper wortelt dus in het OT en wordt 
voluit meegenomen in het NT. 
 
Wat leren we uit de schepping? 
Vanuit de bijbelse gegevens nadenken over de schepping is 
van groot belang. Want hier gaat het om de grondslagen van 
het menselijke en christelijke leven. De belijdenis dat God 
Schepper van hemel en aarde is, formuleert uitdrukkelijk het 
antwoord van het christelijke geloof op de elementaire vraag 
die mensen van alle tijden zich gesteld hebben: ‘Waar komen 
wij vandaan, wat is onze oorsprong, waar gaan we naar toe 
en wat is het doel van alles?’ De vragen naar oorsprong en 
doel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het antwoord 
erop is beslissend voor de zin en de (in)-richting van ons 
leven en handelen. 
 
De vraag naar de oorsprong van de wereld en van de mens is 
het onderwerp van veel wetenschappelijke onderzoekingen 
geweest. Door dit onderzoek is onze kennis over de kosmos 
en de vormen van leven enorm verrijkt. Deze ontdekkingen 
nodigen ons uit om de grootheid van de Schepper des te meer 
te bewonderen. Het roept op Hem meer dan ooit dank te 
zeggen voor al zijn werken en te bidden voor het juiste 
inzicht en de wijsheid die wetenschappers nodig hebben, niet 
alleen om te bepalen wat ze zien, maar vooral om daar de 
juiste conclusies uit te trekken. De schrijver van het 
apocriefe boek Wijsheid van Salomo gaat ons er in voor God 
te prijzen voor wat hij aan kennis en wijsheid ontdekt: ‘God 
laat mij spreken overeenkomstig mijn inzicht en denken op 
een manier die past bij wat mij is gegeven. Hijzelf immers 
heeft mij gegeven betrouwbare kennis van wat bestaat, zodat 
ik de bouw ken van het heelal en de kracht van de elementen, 
want de wijsheid, de maakster van alles heeft mij 
onderwezen’ (Willibrord Vertaling: Wijsheid 7:15-22).  
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De diepe zin van het onderzoek naar het ontstaan van de 
wereld is de vraag of dit ontstaan beheerst wordt door het 
toeval, een voor ons onbekende noodzakelijkheid, of door 
een intelligent en goed ‘wezen’, waarover de Bijbel spreekt, 
God genaamd. En als de wereld dan voortkomt uit de 
wijsheid en goedheid van God, waarom is er dan het kwaad? 
Waar komt dit vandaan? Wie is er verantwoordelijk voor het 
kwaad? Bestaat er bevrijding van het kwaad? Dat zijn de 
vragen die de mensheid al eeuwenlang bezighouden. In de 
oude godsdiensten en culturen zijn talrijke mythen die 
betrekking hebben op de oorsprong van de wereld. Door 
filosofen en andere denkers zijn diepzinnige antwoorden 
gegeven, steeds ook die min of meer of geheel afwijken van 
wat de Bijbel ons over het ontstaan van de wereld leert. Maar 
ook vele gelovige filosofen en theologen dragen hun steentje 
bij om te komen tot een bijbelse, betrouwbare 
wereldbeschouwing. Zij zoeken naar wegen waarin het 
mogelijk is om geloof en wetenschap met elkaar te 
verbinden, al zijn ze zich er terdege van bewust dat wij nooit 
de laatste antwoorden kunnen geven op de diepste vragen 
over God en de materie. 
 
De Bijbel openbaart over de oorsprong van de schepping. In 
al haar openbaring vraagt de Bijbel om geloof. Het 
menselijke verstand kan een heel eind komen in het zoeken 
naar een antwoord op de vraag naar de oorsprong van alle 
dingen, maar het is begrensd. Door te redeneren over wat we 
zien in het geschapene kunnen we tot op zekere hoogte God 
als de Schepper leren kennen. God is onzichtbaar, maar wij 
kunnen Hem als het ware ‘zien’ in het werk van zijn handen, 
de schepping. Het verstand kán uit het bestaan van wereld en 
heelal de conclusie trekken dat er een eeuwige God is, die dit 
alles heeft ontworpen, geschapen en nog altijd onderhoudt 
(Rom.1:20; vgl. Job 38,38; Jes.40:12-31). Maar het 
menselijke verstand is onvoldoende, om niet te zeggen 
onmachtig om God daardoor persoonlijk te leren kennen. 
Daarvoor is het licht van de Heilige Geest en het geloof 
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nodig: ‘Geloof laat ons zien dat het heelal tot stand is 
gekomen door Gods woord, zodat het zichtbare ontstaan is 
uit het onzichtbare’ (Hebr.11:3 WV). Het is een zaak van 
geloof, dat God de schepper is van hemel en aarde. Het is 
geen constatering waar iedereen door nadenken zelf toe 
komt. Dat geloof rust op de openbaring in de Bijbel, Gods 
Woord. Het geloof in God als Schepper wekt het vertrouwen 
op om Hem te dienen en geeft ons belangrijke argumenten 
om God bij en voor het leven te danken en te prijzen!  
 
Uit de Bijbel begrijpen wij dat de waarheid omtrent de 
schepping zo belangrijk voor ons is, dat God in zijn liefde 
aan zijn volk alles heeft willen openbaren wat voor ons nodig 
is om te weten. Buiten de kennis die iedere mens van nature 
en uit de natuur over de Schepper kan hebben (vgl. 
Hand.17:24-29 en Rom.1:19,20),  heeft God aan Israël het 
wonder en geheimenis van de schepping geleidelijk 
geopenbaard. De Here God, die de aartsvaders uitverkoren 
heeft, die Israël gekozen en gevormd heeft (Jes.43:1), het 
volk uit Egypte bevrijd heeft, Hij maakt zich bekend als 
degene aan wie alle volken van de aarde en heel de aarde zelf 
toebehoren, ómdat Hij hen geformeerd heeft (Ps.115:15; 
124:8; 134:3).  
 
De schepping wordt in de Bijbel bekend gemaakt als het 
getuigenis van Gods liefde en almacht. Daarom nemen de 
eerste drie hoofdstukken van de Bijbel zo’n unieke plaats in, 
omdat ze bekend maken wat God voor ons nodig acht om te 
weten over het ontstaan van mens en wereld. In die 
ontstaansgeschiedenis wordt het doel bekend en de roeping 
die wij mensen hebben. Daar leren we over het drama van de 
zonde en wordt de verwachting van het heil gegeven, 
waardoor het weer goed komt. De eerste hoofdstukken van 
de Bijbel zetten ons al direct in het licht van Gods 
bevrijdende liefde, wanneer in de ellende na de zonde ook 
het herstel door Gods ingrijpen wordt beloofd (Gen.3:15).  
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Bij het geloof in God als Schepper van hemel en aarde gaat 
de verhouding tot God voorop, die overigens een grote 
betekenis heeft voor onze verhouding tot de schepping zelf, 
onze medemensen en de andere schepselen. In het bijzonder 
de schoonheid van de schepping en de positieve 
intermenselijke relaties geven ons veel om van te genieten. 
We zien ondanks de val en de verwording daarin nog veel 
terug van wat God eens zeer goed noemde. Lof op God als 
dank voor het kunstwerk van zijn goede schepping eert de 
Schepper en daarmee maken we de Hem groot (vgl. 
Ps.8;19;24;139; Spreuken 8)! 
 
God schiep de wereld om in en door haar geëerd en 
verheerlijkt te worden. Het gaat om Gods heerlijkheid! De 
schepping is er, wij zijn er door Hem en voor Hem! De 
betekenis van het geloof in God de Vader, Schepper van 
hemel en aarde is bovenal gelegen in de lofprijzing op God. 
Het belang van het feit dat God de wereld heeft geschapen, is 
ook daarin gelegen, dat het ons tot een besef brengt van Gods 
verbazingwekkende heerlijkheid (Rom.1:25; vgl. 1 Tim.4:4; 
Openb.4). 
 
Het uiteindelijke doel van de schepping is, dat God tenslotte 
zal zijn ‘alles in allen’ (1Cor.15:28). God bewerkt dit door 
gelijktijdig zijn heerlijkheid en onze zaligheid te bewerken. 
Hier spreken we van herschepping. De schepping is 
aangelegd op de herschepping. De bijbelse boodschap gaat 
niet alleen over de oorsprong en het begin van de schepping, 
maar ook over de voortzetting daarvan dwars door het drama 
van de wereldgeschiedenis heen en de voleinding daarvan in 
de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Er is een direct 
verband tussen de wederkomst van de Here Jezus Christus en 
het herstel van de orde in Gods goede schepping. In deze 
weg tot ordening neemt de christelijke gemeente als het 
lichaam van Christus op aarde een grote plaats in. 
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Afsluitende opmerkingen 
Uiteraard past in dit geheel ook het bestuderen van God als 
Vader van Jezus Christus. Voor dit onderwerp verwijs ik 
naar de uitgebreide studie Christologie van de hand van 
Marco Kälin, Veenendaal 2005. 
Voor studie met betrekking tot God als Vader van Israël 
verwijs ik naar wat ik eerder schreef in De relatie met God 
en mensen, Studies bij de prediking uit de profetieën van 
Maleachi, Veenendaal 2003 en mijn boekje Liefde voor 
Israël, Studies bij de prediking Romeinen 9 tot en met 11, 
Veenendaal 2003.  
Voor het thema God als Vader van de gelovigen verwijs ik 
naar diverse studies waarin ik eerder over het kindschap 
Gods geschreven heb. Te denken valt aan: Christelijk leven, 
over dagelijks leven in toewijding en afhankelijkheid, 
Veenendaal 2003 alsook naar mijn boek In grote lijnen, over 
christelijk belijden en beleven, Veenendaal 2006. Samen 
geven deze studies het bredere beeld, waarbij de twee kanten 
worden belicht: het vaderschap van God en het kindschap 
van de gelovigen. Verder ben ik bij verschillende 
gelegenheden in de prediking op dit onderwerp ingegaan, 
met name in de serie uit Psalm 86, waarvan in 2004 een 
CDROM is verschenen. Het is mijn uiting van verwondering 
over wie en hoe de Here God is.  
 
Ik ben dankbaar voor allen, die door hun boeken, studies en 
preken de grondslag hebben gevormd voor wat ik in dit 
hoofdstuk en in heel het boek heb geschreven. Het zijn er 
teveel om op te noemen en dat past ook minder in een boek 
als dit. In het bijzonder wil ik mijn deelname in het Centrum 
voor Bijbelonderzoek noemen, waar al zo vele jaren gewerkt 
wordt aan de studie van het Oude en Nieuwe Testament. Het 
is de Studiebijbel die mij steeds inspireert om verdiepend 
met Gods Woord bezig te zijn. Met deze uiting van 
verbondenheid met de velen die zoeken Gods Woord uit te 
leggen en toe te lichten, besluit ik dit hoofdstuk. 
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3. Leven en lijden van Jezus 
 
 
 
Een van de meest aangrijpende gebeurtenissen  in Gods 
vaderschap wordt gevormd door het leven en lijden van zijn 
Zoon Jezus Christus, ten behoeve van zijn schepping. Wat is 
de diepe betekenis van de overgave van de Zoon aan de wil 
van de Vader, ten behoeve van ons? 
 
De diepte getekend 
In Jezus’ gebed voor zijn discipelen heeft hij heel duidelijk 
zijn eenheid met God de Vader beleden: ‘Ik en de Vader zijn 
één’ (Joh.17:11,21-23). En had Hij niet tegen Filippus 
gezegd: ‘Wie mij heeft gezien, heeft de Vader 
gezien’(Joh.14:9)?  Het zijn juist deze belijdenissen, die de 
enorme diepte aangeven van de woorden die Jezus met luide 
stem aan het kruis uitriep: ‘Mijn God, mijn God, waarom 
hebt Gij Mij verlaten? (Matth.27:46; Marc.15:34).  
 
De lijdensgeschiedenis begint niet pas met de ruwe 
gevangenneming en de geseling van Jezus door de Romeinse 
soldaten. Het begon al bij zijn geboorte en de vlucht van zijn 
ouders vanwege de kindermoordende Herodes. In het 
bijzonder neemt Jezus’ lijden echter een wending wanneer 
Hij besluit met zijn discipelen naar Jeruzalem te gaan. Daar 
is het centrum van de macht, van het onrecht en van het 
Romeinse geweld. De liefde van de Zoon voor zijn Vader en 
diens komende koninkrijk zal juist in Jeruzalem, de stad van 
God, de hardste tegenstand ontmoeten. Zijn intocht in de stad 
mag dan een ware triomftocht lijken (Marc.11:10), de 
oversten van Joden en Romeinen vrezen een volksopstand en 
besluiten dat Jezus zo snel mogelijk, zonder opzien te baren, 
moet verdwijnen: Weg met Hem! 
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De worsteling in Getsemané 
Wanneer de mensen zo tegen Hem opstaan, zoekt Jezus zoals 
steeds de eenheid met zijn hemelse Vader. Tijdens een van 
zijn laatste gebeden op aarde valt Jezus vanuit de 
ontreddering waarover Hij zojuist met zijn discipelen 
gesproken heeft op de aarde en bidt (Marc.14:33-36). Hij 
voelt dat het beslissende moment van zijn leven eraan komt. 
Jezus bidt, op de aardbodem uitgestrekt voor zijn Vader, dat 
Hij het volgende uur niet zal hoeven te beleven. ‘Abba, 
Vader, alles is U mogelijk. Neem deze beker van Mij 
weg’(Marc.14:36). Dat wil zoveel zeggen als: bespaar Mij 
dit lijden. Bij Mattheüs en Lucas lezen we: ‘Indien het 
mogelijk is’ en ‘Indien Gij wilt’. Dus: neem deze beker voor 
Mij weg, maar niet wat Ik zelf wil, maar wat U beslist. Het 
gaat hier om de beker van het lijden, de beker van het 
drinken van Gods toorn (vgl. Marc.10:38), maar daarmee 
ook de beker van het van God verlaten worden! Het drinken 
van die toornbeker betekent lijden en sterven. Het gaat om 
het eraan komende leed dat Jezus zal ondergaan als de door 
God gewilde straf over de zonden van de wereld. Jezus 
huivert voor alles wat daarmee samenhangt. Hij is niet bang 
voor Judas die Hem zal verraden en ook niet voor het 
Sanhedrin, dat Hem zal verhoren. Hij huivert voor de 
bitterheid van het van God verlaten zijn. Jezus wordt door de 
Vader uitgeleverd! Hij moet sterven en dit moeten is geen 
noodlot! Jezus bidt niet vanwege Gods onvermogen, omdat 
het niet anders kan, maar omdat Gods wil hier de doorslag 
geeft! Kiest God nu werkelijk de dood van zijn geliefde 
Zoon, zijn Enige, in Wie Hij een welbehagen heeft? 
(Matth.3:17; 17:5). Jezus zoekt naar die wil van de Vader en 
de Zoon stelt zijn eigen wil onder deze vaderlijke wil. Zo 
zijn zij één, als twee zelfstandige willen, waarbij de Zoon 
zich omwille van de wereld (Joh.3:16) onderwerpt aan de 
Vader. Het is opmerkelijk dat de evangelist Marcus deze 
woorden van Jezus, evenals later de stervensroep op het kruis 
(Mar.15:34; Matth.27:46), in het Aramees weergeeft. In deze 
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heftige emoties roept Jezus in zijn moedertaal zijn Vader 
aan.  
 
Jezus wist dat het grote moment nu ging komen, niet alleen 
van lichamelijk lijden en sterven, maar dat Hij de beker van 
de Godverlatenheid zou drinken, als Hij aan het kruis van 
zijn Vader gescheiden zou zijn. De Mensenzoon wordt 
overgeleverd door zijn eigen volksgenoten om door de 
Romeinse stadhouder veroordeeld te worden tot de 
kruisdood. Dat is wat mensen voor ogen hebben en zien 
gebeuren. Maar ten diepste zit er een profetisch geheim 
achter: dit is de wil van God (Ps.22:1-6; Jes.53:5-7; 10-12). 
Jezus’ smeekbede wordt door God, zijn Vader, niet verhoord. 
Hieraan lijdt de Zoon het meest. Dit lijden aan de 
verlatenheid van God was de eigenlijke smart in het lijden 
van Jezus. Deze Godverlatenheid was de drinkbeker die aan 
Hem niet voorbijging. Het verschrikkelijke zwijgen van God, 
zijn Vader, op het gebed van Jezus was meer dan een doodse 
stilte. Zonder God verkwijnt alles wat het leven levend 
maakt en verdwijnt de hoop uit het leven. Dat is ware 
Godsverduistering. Apostel en tevens dokter Lucas schrijft 
over zweet als bloeddruppels, die van de biddende Jezus op 
de aarde vielen. De worsteling in Getsemané is de diepe 
smart van Jezus met deze Godservaring: niet verhoord te 
(kunnen) worden. Daarin lag zijn doodsnood, die Hij heeft 
kunnen verduren door zijn allerdiepste overgave: ‘Maar niet 
mijn wil, maar de Uwe geschiede’.  
 
De roep naar God op Golgotha 
Aan het einde van zijn lijden roept Jezus stervend aan het 
kruis opnieuw naar zijn Vader: ‘En omstreeks het negende 
uur riep Jezus met luider stem, zeggende: Mijn God, mijn 
God, waarom hebt Gij Mij verlaten?’ Drie uur had Hij daar 
aan het hout gespijkerd gehangen, kennelijk zwijgend en in 
zijn wondkrampen wachtend op de dood. Gekruisigden 
waren al na korte tijd niet meer in staat om te spreken. En 
dan sterft Jezus met een roep, die uiting geeft aan de diepste 
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verlatenheid van de God op Wie Hij al zijn hoop had gesteld 
en voor wie (om wiens wil) Hij daar aan het kruis hangt. Dit 
is de onmogelijk harde kern van het Evangelie.  
Deze schreeuw staat in het centrum van het christelijk 
geloof. Op het meest cruciale moment van de wereld- 
geschiedenis is het door de stervende Zoon van God 
uitgeroepen: U hebt Mij verlaten!  
Geen vrome afscheidswoorden, maar een voor ons van 
levensbelang zijnde doodsschreeuw van Hem, die in onze 
plaats ging staan. Het zijn alleen de rauwe beginwoorden van 
Psalm 22. Verder vormen de woorden van deze Psalm een 
heerlijk dankgebed voor de redding uit de doodsnood, die 
juist aan het kruis voor Gods Zoon niet plaats vond! Alleen 
hier aan het kruis noemt Jezus God niet meer vertrouwelijk 
‘Vader’, maar roept alleen nog met het formele maar 
persoonlijke ‘mijn God’, waarmee deze diepste verlatenheid 
wordt uitgedrukt. Jezus verdraagt deze verlatenheid, waar 
niemand meer voor een ander kan opkomen, maar waarin Hij 
ten volle voor ons instaat.  
 
Is er een antwoord op de vraag waarom God zijn Zoon heeft 
verlaten? Het Evangelie zegt: ‘voor ons’ is dat gebeurd, voor 
u en voor mij. Opdat wij nooit meer door God verlaten 
behoeven te worden! God heeft zijn Zoon voor ons 
overgegeven in de dood om ons in het leven met God te 
brengen. Wij zouden vanwege onze zonden altijd van God 
gescheiden zijn en blijven. Jezus is gekomen om de schuld 
en zonde van ons over te nemen en daarvoor te boeten met 
zijn leven. Onze zondelast is door Gods wil, met Gods 
bedoeling, op Hem gelegd (Jes.53:8-10). De Here Jezus leed, 
droeg onze zonden en stierf. Hij was van God verlaten in 
onze plaats, om ons voor God de Vader aanvaardbaar en tot 
kinderen te maken. Deze veroordeling in onze plaats wordt 
door wie gelooft aangegrepen! Het is de wonderbare ruil: Hij 
verlaten, wij behouden; Hij vervloekt (het kruis was een 
vervloeking), wij gezegend. Jezus werd onschuldig ter dood 
veroordeeld, opdat wij voor het gericht van God 
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vrijgesproken zouden worden (2Cor.5:19-21; 1Petr.2:24; vgl. 
Matth.20:28; Col.1:21; Rom.3:25; 1Joh.4:10, zie ook 
Rom.5:18; 8:32; 1Joh.2:2; Col.1:20).  
 
Samengevat: Jezus Christus is met zijn leven in onze plaats 
tot vervloeking aan het kruis geworden (Gal.3:13). Wie in 
Hem geloven, worden door dit ene offer met God verzoend 
en behouden van de toorn (Rom.5:9). Jezus is zo het Lam, 
dat geofferd werd voor de zonden van alle mensen (Joh.1:29; 
Openb.5:6-14). Wie in Hem gelooft, heeft er deel aan 
(Joh.3:16-21)! 
Wat kunnen wij zeggen op een dergelijke liefde? Hoe zullen 
wij op Jezus reageren? De Here God bewijst zijn grote liefde 
aan ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren voor 
ons (dat is: ten behoeve van ons) gestorven is. Als God op 
deze wijze vóór ons is, wie zou deze liefde  niet met diep 
ontzag en grote dankbaarheid aanvaarden? Hoe zal Hij, die 
zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen 
overgegeven heeft, ons met Christus ook niet alle dingen 
schenken? (Rom.5:8;8:32; Gal.2:20).  
 
 

Ik geloof, Here, dat U zich in Christus  
over mij hebt ontfermd en dat U mij  
door Christus met Uzelf hebt verzoend.  
Duizend, duizend maal o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer!  
Leer mij die liefde loven 
en uit die liefde leven. 
Amen 
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4. De opstanding 
 
 
 
Gedenkdagen 
De christelijke feestdagen bepalen ons er steeds weer bij na 
te denken over de heilsfeiten. De geboorte van Jezus, zijn 
leven en lijden, sterven en opstanding geven ons voortdurend 
stof tot nadenken over wat er zo’n tweeduizend jaar geleden 
in Galilea en Jeruzalem is gebeurd. Daarbij komt natuurlijk 
dat we overdenken wat deze gebeurtenissen voor ons 
persoonlijk leven betekenen en hebben uitgewerkt. Zo 
trachten we dieper en nadrukkelijker in deze waarheden van 
het geloof door te dringen. Terwijl we ons bewust zijn dat we 
de diepte ervan nog niet ten volle gepeild hebben en dat er 
een onuitputtelijke rijkdom in deze gebeurtenissen te vinden 
is. Op die manier wordt bijvoorbeeld de viering van Goede 
Vrijdag en Pasen elk jaar weer anders. Het gaat bij de 
christelijke feestdagen niet slechts om het steeds maar 
herhalen van wat we al wisten en al zo vaak gehoord hebben, 
maar om een voortbouwen, soms maar met een enkele steen 
aan het geloofsgebouw dat wij van God hebben. Misschien is 
het wel eens zaak eerst af te breken wat er aan verkeerde 
gedachten over Gods weg en werk bij ons leeft. Maar dan 
ook opnieuw beginnen en opbouwen met wat de Bijbel als 
materialen aanreikt. Telkens is het vernieuwend en hier op 
aarde wordt het nooit voltooid.  
 
Gedenk, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt 
De gebeurtenissen die uitlopen op het kruis lopen door naar 
de opwekking van Jezus en zijn opstanding uit de doden. De 
wegen lopen met Jezus niet dood, maar ze lopen uit naar de 
Levende en via Hem door naar het eeuwige leven. Hij die 
gekruisigd is en begraven, diezelfde Jezus is opgewekt en 
opgestaan; dezelfde die werkelijk dood is geweest. Jezus 
leeft en sterft niet meer. Hij heeft de sleutels van de dood en 
het dodenrijk (Openb.1:18). Het wil zeggen dat Jezus, die 
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overgeleverd is geweest aan de fysieke dood door zijn 
opstanding niet alleen zelf is opgewekt ten leven, maar dat 
Hij ook de dood heeft overwonnen. Sleutels zijn immers het 
symbool van macht. Wie de sleutels heeft, kan sluiten en 
openen. In het boek Openbaring is het Jezus zelf die zich 
voorstelt als degene die heeft gezegevierd over de machten 
van de dood (vgl. 1Petr.3:18vv.). Jezus Christus is de koning 
van leven en dood: ‘Want hiertoe is Christus gestorven en 
levend geworden, opdat Hij én over doden én over levenden 
heerschappij zou voeren’(Rom.14:9). In het NT staat niet 
slechts de gekruisigde Heer centraal, maar ook de 
Opgestane! De blijde boodschap van het Evangelie is dan 
ook de boodschap van kruis én opstanding! De christelijke 
gemeente zou nooit zijn ontstaan en ontwikkeld zoals ze 
wereldwijd ontwikkeld is, als Jezus Christus niet was 
opgestaan uit de doden.  
 
Over de werkelijkheid van de opstanding 
Alle vier de evangelisten vertellen dat het rotsgraf waarin 
Jezus begraven werd na zijn opstanding leeg werd bevonden. 
Andere schriftelijke bronnen uit de eerste hand zijn er niet, 
waarmee deze getuigen zeggen: vriend en vijand waren het 
op een punt eens: namelijk dat het graf in de tuin van Jozef 
van Arimathea leeg was. Vijanden van Jezus verspreiden het 
gerucht dat vrienden van Jezus een lijkroof hadden 
georganiseerd. Johannes wijst er in zijn evangelie ironisch op 
dat toen de discipelen het rotsgraf binnenkwamen de 
zweetdoek die op zijn hoofd was keurig opgerold terzijde 
was gelegd. Hier was geen sprake van haastige 
grafschending (vgl. Joh.20:1-8). Bovendien zouden de 
autoriteiten die voor Jezus’ kruisiging hadden ingestaan het 
gerucht van zo’n lijkroof zeker hebben nagetrokken of 
bevestigd. Het lege graf is een soort negatief bewijs dat er 
iets bijzonders gebeurd is en het bereidt de positieve 
boodschap van de opstanding voor. Het was zo vol van 
betekenis dat alle vier de evangelieschrijvers dit hebben 
opgeschreven en zodoende vastgelegd.  
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Het getuigenis van deze vier schrijvers is ook realistisch 
geschreven. Het gaat niet over een droom of een visioen, 
maar om werkelijk beleefde gebeurtenissen. De woorden die 
zij gebruikten geven dat ook aan: ‘Hij is opgewekt’ en ‘Hij is 
opgestaan’. Vooral dit laatste woord (anastasis) klinkt als 
een juichkreet: de Heer is waarlijk opgestaan! God de Vader 
heeft Jezus uit de dood geroepen, opgewekt, en toen is Hij 
opgestaan in een nieuwe vorm van leven. Deze gebeurtenis is 
‘de geboortenis’ van het nieuwtestamentische getuigenis! De 
opstanding van Jezus was een lichamelijke opstanding. 
Dezelfde man die aan het kruis stierf en in het rotsgraf werd 
gelegd, is opgestaan. Grote nadruk leggen de oog- en 
oorgetuigen op de identiteit van de gekruisigde en de 
opgestane door erop te wijzen dat Hij de littekens van de 
spijkers en het litteken van de speerstoot nog in zijn lichaam 
droeg. Toch lezen we ook dat er verandering had plaats 
gevonden in zijn lichamelijkheid. Hij is dezelfde, maar er 
heeft zich wel een grote verandering in Jezus’ 
lichamelijkheid voltrokken. Hij verplaatst zich heel anders 
dan vroeger. Voorheen ging Hij gewoon als ieder mens te 
voet of met de boot ergens heen en we lezen dat Hij soms 
van vermoeidheid in slaap viel. Na zijn opstanding verplaatst 
Jezus zich heel anders en verschijnt Hij nu eens hier en dan 
daar. Hij is niet langer zoals wij gebonden aan tijd en plaats. 
Discipelen herkennen Hem soms eerst helemaal niet, soms 
opeens of heel geleidelijk (vgl. Luc.24:13-25). Het meest 
ontroerend lezen we dat bij Jezus’ zelfopenbaring bij het 
meer van Tiberias (Joh.21:1-14). De aarzeling van de 
discipelen bij die ontmoeting geeft aan: er is iets in Hem dat 
zij van vroeger niet kenden. Ongetwijfeld heeft dit van doen 
met de majesteit van het eeuwigheidsleven, dat in Jezus’ 
aardse leven bedekt was geweest. Mens en God zijn in Hem 
in een nieuwe eenheid aan de dag getreden. In het evangelie 
naar Marcus lezen we dat Hij in een ‘andere gedaante’ aan 
enkele discipelen onderweg verscheen. Hij is dezelfde, maar 
zijn gedaante is veranderd (16:12). Hetzelfde lichaam, maar 
in een veranderde bestaanswijze. We begrijpen dat we hier 
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lezen over het opstandingslichaam van Jezus en dat dit nog 
maar de voorlopige verschijningsvorm daarvan is. Nadat Hij 
de aarde heeft verlaten is Jezus gekroond met een eer en 
heerlijkheid die voor ons mensen nauwelijks te bevatten is en 
die door Paulus in 1 Cor.15 stamelend wordt vertolkt en door 
Johannes op Patmos in visionaire taal beschreven (Openb.1). 
De nieuwtestamentische getuigen geven een duidelijke 
weergave van deze dingen. Jezus is opgestaan op een 
bepaalde tijd en plaats. Het was voor tijdgenoten een 
objectief en na te trekken feit. De verschijningsverhalen 
geven in vele kleuren een duidelijke indruk van de 
werkelijkheid van de opstanding: Joh.20:19-29; Luc.24:13-
53; Joh.21; Matth. 28:16-20; Hand.9:1-7.  
 
De betekenis van de opstanding van Jezus 
God de Vader heeft ja en amen gezegd op het 
verzoeningswerk dat Jezus op aarde heeft verricht, ons ten 
goede (zie Joh.17, het hogepriesterlijk gebed en vgl. 
Rom.4:23-25). 
 
De opstanding van Jezus bewijst dat Hij de Zoon van de 
levende God is. Dit was zowel door de Vader als door de 
Zoon beleden (vgl. Matth.16 en Joh.14:1 met Rom.1:4; 
1Joh.5). 
 
De opstanding van Jezus bewijst dat Hij de Christus, de 
Messias Gods is, wereldredder en wereldrechter (vgl. bv. 
Jes.53; Joh.4 en Openb.5; 17-22). 
 
De opstanding van Jezus bewijst dat Gods liefde sterker is 
dan de haat van satan en zijn demonen. Jezus is Overwinnaar 
(Col.2:9-15, vgl. Joh.12:31). 
 
De opstanding van Jezus Christus is de bron van werkelijke 
levensvernieuwing (zie o.m. Rom.6 en 8). De vermaningen 
en opdrachten gaan uit van de kracht van het nieuwe leven! 
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De boodschap van de opstanding is de grondslag voor de 
wereldwijde zendingsopdracht (Matth.28:16-20; Hand.1-4; 
Rom.1-3; Openb.7:9-17). 
 
De opstanding van Jezus is de garantie voor de opstanding 
van de gelovigen. Als het leven aan deze kant van de dood 
ophoudt, komt Gods werkelijkheid aan de andere kant van de 
dood ons tegemoet en herschept voor ons een nieuwe 
bestaanswijze, een hemels lichaam. Uiteindelijk zullen de 
gelovigen bij de wederkomst van de Here Jezus het 
opstandingslichaam krijgen aangedaan. Paasfeest vieren 
betekent dat wij de vaste hoop en verwachting mogen 
hebben, dat wij eenmaal voor eeuwig zullen leven met Hem 
die ons leven is, Jezus Christus, de Opgestane (1Cor.15; 
Rom.14:14-17; Ef.1:19,20). 
 
Voor verdere doordenking verwijs ik naar mijn boekje ‘De 
grote verandering’, gedachten over de hemel, de opstanding 
der doden en het eeuwige leven, Veenendaal 2000.  
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5. Betekenis van de hemelvaart 
 
 
 
Hemelvaartsdag, veertig dagen na Pasen, is altijd op een 
donderdag. Deze christelijke feestdag herinnert aan de 
hemelvaart van Jezus Christus, nadat Hij uit de dood is 
opgestaan en zijn discipelen opnieuw hun zendingsopdracht 
heeft gegeven.  
In theologisch opzicht markeert zijn hemelvaart het einde 
van de verschijningen van Jezus aan zijn leerlingen. De 
verschijningen van Jezus, die direct na de opstanding 
begonnen, worden in de evangeliën tamelijk uitgebreid 
beschreven en ook in de brieven van de apostelen wordt er 
hier en daar naar verwezen. Verder geven de engelen als 
nadere uitleg van de hemelvaart de verzekering van Jezus’ 
wederkomst. 
 
Het aangekondigde vertrek 
In de afscheidsgesprekken brengt Jezus zijn heengaan naar 
de hemel regelmatig ter sprake. Jezus zegt dan onomwonden 
dat Hij heengaat naar de Vader (Joh.14:1-3,28; 16:5,17) en 
terugkeert van de plaats vanwaar Hij was neergedaald 
(16:28). Men zal Hem zoeken, maar waar Hij naar toe gaat, 
daar kunnen mensen niet komen (Joh.13:33,36). Het 
onderwerp was voor zijn discipelen niet nieuw: al eerder had 
Jezus aangeduid dat er een verhoging en verheerlijking zou 
komen van zijn persoon. Jezus stelde dat Hij van de aarde 
verhoogd zal worden om allen tot zich te trekken 
(Joh.12:32). Zijn uur breekt aan ‘om uit deze wereld over te 
gaan tot de Vader” (13:1) en Hij weet dat Hij ‘van God is 
uitgegaan en tot God heengaat’ (13:3b). Dit is al van het 
begin door Jezus in persoonlijke gesprekken aangegeven, 
zoals in het begin van zijn openbare bediening, toen Hij 
tegen Nicodemus zei: ‘Niemand is opgevaren naar de hemel, 
dan die uit de hemel neergedaald is, de zoon des mensen’ 
(3:13; vgl. 6:62). 
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Belangrijke bijbelgedeelten over de hemelvaart 
We kunnen uit het lezen van de evangeliën concluderen dat 
Mattheüs, Marcus en Johannes alle drie uitgaan van een 
hemelvaart van Jezus, ook al geven ze daarvan geen 
expliciete beschrijving maar slechts een beperkte aanduiding. 
Lucas is uitvoeriger, maar heeft daar ook redenen voor. In 
het begin van zijn tweede boek, ‘Handelingen van de 
apostelen’ is de beschrijving van de hemelvaart de opening 
die aanluit op het slot van zijn eerste beschrijving over het 
leven, sterven en de opstanding van Jezus Christus.  
We lezen over de hemelvaart dus in het bijzonder bij Lucas, 
en wel in Luc. 24: 50-53 en Hand. 1:9-11 (vgl. Marc. 16:19-
20). Nu zullen we stilstaan bij het brede nieuwtestamentische 
getuigenis over de betekenis van de hemelvaart. Ik wil 
proberen de betekenis van Jezus’ hemelvaart te schetsen uit 
de verschillende bijbelgedeelten die erop betrekking hebben.  
 
De betekenis van de hemelvaart voor Jezus 
Over Zijn heerlijkheid en macht na de hemelvaart lezen we dat 
de Here Jezus werd opgenomen in de hemel en zich heeft gezet 
aan de rechterhand Gods (Marc. 16:19; vgl. Hebr.12:3). God 
heeft Hem uit de doden opgewekt en Hem gezet aan zijn 
rechterhand, in de hemelse gewesten, bóven alle overheid en 
macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd 
wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. En 
Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd 
boven al wat is, gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is 
(Ef.1:20; vgl. Psalm 110). 
 
God heeft Hem uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle 
naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie 
zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die 
onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is 
Here, tot eer van God, de Vader! (Fil.2:9-11). 
God heeft nu, in het laatst der dagen, tot ons gesproken in de 
Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door 
wie Hij ook de wereld geschapen heeft. Deze heeft zich gezet 
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aan de rechterhand van de majesteit in de hoge, zoveel 
machtiger geworden dan de engelen als Hij uitnemender naam 
boven hen als erfdeel ontvangen heeft (Hebr.1:3)  
 
Over zijn werken in de hemel 
Christus Jezus, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons 
pleit (Rom.8:34) zegt: Op mijn verzoek zal de Vader jullie 
een Ander zenden om jullie bij te staan, iemand die altijd bij 
jullie blijft, de Geest van de waarheid (Joh.14:16,18). De 
Heilige Geest, die de Vader in mijn naam zal zenden, die zal 
jullie bijstaan (Joh.14:25,26). Uit zijn mond horen we: Het is 
beter voor u dat Ik heenga. Als ik heenga, zal Ik Hem (de 
Trooster, de Heilige Geest) naar jullie zenden (Joh.16:7). Als 
reflectie hierop deelt de Hebreeënschrijver mee: Want 
Christus is binnengegaan in de hemel zelf, om thans, ons ten 
goede, voor het aangezicht van God te verschijnen 
(Hebr.9:24). Want wij hebben een hogepriester, die kan 
meevoelen met onze zwakheden (vgl. Hebr. 4:15). Hij kan 
ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan, daar 
Hij altijd leeft om voor hen te pleiten (Hebr.7:25). 
 
Over zijn wederkomst 
Uit de mond van de engelen: Deze Jezus, die van u 
opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze 
wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen 
(Hand.1:11). Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van 
de wederoprichting aller dingen (Hand.3:21). Want Hij moet 
als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn 
voeten gelegd heeft (1Cor.15:25; vgl. Ps. 110). En ik zag de 
hemel geopend, en zie een wit paard; en Hij, die daarop zat, 
wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis 
en voert oorlog in gerechtigheid. En de heerscharen, die in de 
hemel zijn, volgden Hem… En Hij heeft op zijn kleed en op 
zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here 
der heren (Openb. 19:11,16). 
De verwachting van Jezus’ wederkomst heeft een belangrijke 
plaats in het geloofsleven, zie bijvoorbeeld: 1Cor.1:7,8; 4:5; 
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2Cor.1:14; Fil.1:6,10; Col.3:4; 1Thess.2:19; 3:15; 4:15; 5:23; 
2Thess.1:7; 2:1,8; 1Tim.6:14; 2Tim.1:10; 4:8; Hebr.10:25; 
Jac.5:7,8; 1Petr. 1:7,13; 4:13; 5:4;  2Petr.3:4,10; 1Joh.2:28). 
 
De betekenis van de hemelvaart voor de gelovigen 
Allereerst vormt zijn vertrek uit deze wereld een afsluiten 
van de periode van lichamelijke verschijningen. We lezen dat 
als volgt verwoord: Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, 
naar mijn God en uw God (Joh.20:17; vgl. vs. 29). Zoekt de 
dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de 
rechterhand Gods (Col.3:1).  
 
Zekerheid over zijn wederkomst 
Doch Ik zeg u, van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien, 
gezeten aan de rechterhand der Macht en komende op de 
wolken des hemels (Matth. 26:64; vgl. Dan.7:13). Zie, Hij 
komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien (Openb.1:7; 
vgl. 1Thess.4:14-17). Want de Zoon des mensen zal komen 
in de heerlijkheid van zijn Vader, met zijn engelen, en dan 
zal Hij een ieder vergelden naar zijn daden (Matth.16:27; 
vgl. Openb. 20). 
 
Leren leven uit de beloften 
Jezus gaf zijn volgelingen vele beloften met betrekking tot 
zijn hemelvaart en de latere apostelen vulden dit aan. De 
belofte dat Hij ons niet alleen zal laten: Ik zal u niet als 
wezen achterlaten (Joh.14:18). De belofte van de komst van 
de Heilige Geest: Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom 
tot u. En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere 
Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest 
der waarheid (Joh.14:18,16; vgl. vs. 25,26). En zie, Ik doe de 
belofte mijns Vaders op U komen (Luc.24:49). Over deze 
belofte van de Vader: Gij zult in/met de Heilige Geest 
gedoopt worden (Hand.1:5 vgl. vs. 8). Nu Hij dan door de 
rechterhand Gods verhoogd is en de belofte van de Heilige 
Geest van de Vader ontvangen heeft, heeft Hij dit uitgestort, 
wat gij ziet en hoort (Hand. 2:33; vgl. vs. 38,39). De belofte 
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van grote werken die God verheerlijken: Voorwaar, 
voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, 
zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de 
Vader; en wat gij ook vraagt in mijn naam , Ik zal het doen, 
opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde (Joh.14:12,13; 
vgl. 1:51; 5:20;  Matth. 10:8; Luc.9:1,2). Jezus gaf hen de 
belofte dat Hij niet voor altijd weg zou zijn en zelfs van zijn 
wederkomst: Wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid 
heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn 
moogt, waar Ik ben (Joh.14: 3). Hij gaf hen de belofte dat de 
gelovigen niet uit Zijn hart en gedachten zullen zijn: Christus 
Jezus, die voor ons pleit (Rom.8:34; Hebr.7:25). De belofte 
dat de gelovigen niet zonder Zijn gunst of bescherming 
leven: En zie, Ik ben met u al de dage, tot aan de voleinding 
der wereld (Matth.28:20). Hij hief de handen omhoog en 
zegende hen. En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat 
Hij van hen scheidde (Luc.24:51,52).  
 
Leren leven van de lofprijzing 
Een van de gevolgen van Jezus’ hemelvaart was ook dat de 
discipelen leren leven uit de aanbidding: En zij keerden terug 
met grote blijdschap, en zij waren voortdurend in de tempel, 
lovende God (Luc.24:53). Zij loofden God en stonden in de 
gunst bij het gehele volk (Hand. 2:46). Opdat wij zouden zijn 
tot lof zijner heerlijkheid, het volk dat Hij zich verworven 
heeft, tot lof zijner heerlijkheid (Ef.1:12,14). 
 
Leren leven tussen hemelvaart en wederkomst 
Jezus gaf opdrachten en waarschuwingen voor de tijd totdat 
Hij zou geopenbaard worden: De prediking van het 
Evangelie aan alle volken (Matth.28:19; vgl. Col.1:6). De 
verdrukking van het Joodse volk na de verwoesting van de 
tempel (Matth. 24; Marc.13:14-23; Luc.21). Het optreden 
van misleidende profeten en messiassen in het Joodse volk 
en valse christussen onder de christenen (Marc.13:21-23). 
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Het leven naar de geboden van Christus (Matth.7:21-27; 
28:19; Joh.14,15). Het verrichten van grote werken door het 
geloof in Hem (Joh.15, 16; Matth.21). Toenemend ongeloof 
en werelds leven (Matth.24:12). Behoud van zondaars door 
geloof alleen (Joh.20:29). Zij die geloven zouden 
ondergedompeld worden in de Geest (Marc.1:8;  Luc.11:13; 
Joh.7:37,38; 14:17; Hand.1:5). Dan is daar de volharding van 
de heiligen (Matth. 24:22; Joh. 17:12-26). Maar ook de 
waarschuwing met betrekking tot de dag van het vuur 
(Matth.3:7, 11,12; 18:8; 25:41; Luc.3:16,17; 12:49). De 
laatste dagen en de grote dag (Luc.13:23-30; Joh.3:18; 
Matth. 24:44; Marc.13:32-37). Wat ik u zeg, zeg ik allen: 
Waakt! (Marc.13:37). 
 
 

Hemelvaart  
 
U treedt met macht de troonzaal binnen 
als overwinnaar in de strijd, 
een nieuwe toekomst gaat beginnen, 
Uw troon staat vast in eeuwigheid. 
 
Vanuit de hoge daalt Uw zegen, 
die als een schild ons leven dekt, 
Uw hand is, waar wij ons bewegen, 
machtig over ons uitgestrekt. 
 
Wil door Uw Geest ons hart beroeren, 
Uw Woord de monden uit doen gaan, 
doe ons de strijd met verve voeren, 
Uw beeld ons steeds voor ogen staan. 
 
Wij zijn van U te allen tijde, 
bloedeigenen door dood en graf, 
wees onze voorspraak aan Gods zijde, 
verzoening keert het oordeel af. 
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De aarde groet U, Vorst der ere, 
Uw opgang is in heerlijkheid, 
hoor ons gebed, wil tot ons keren, 
wij wachten U, Heer, op Uw tijd. 
 
Jan Mul, 2006 
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6. De gave van Pinksteren 
 
 
 
De Heilige Geest is volgens het Nieuwe Testament de grote 
gave van de eindtijd. De eindtijd is de tijd tussen hemelvaart 
en wederkomst. Wanneer de tijd is aangebroken dat Jezus 
verheerlijkt zal worden, voorzegt Hij de komst van de Geest. 
Jezus belooft dat de Vader aan de discipelen, op Zijn gebed, 
‘een andere Parakleet zal zenden’ om met hen te zijn tot in 
eeuwigheid. De Heilige Geest wordt dan aangeduid als ‘een 
andere’ Pleitbezorger, Helper. Een andere, namelijk dan de 
discipelen tot dan toe in Jezus zelf hadden gekend. Een 
Parakleet was iemand die bijstand verleent, iemand die als 
vertegenwoordiger van de discipelen optreedt. In die zin was 
Jezus zelf ook een Parakleet. Hij trad (en treedt) als 
pleitbezorger van de gelovigen op bij God (1Joh.2:1). De 
Heilige Geest zal in zijn werkzaamheid als Parakleet in feite 
niet anders doen dan wat Jezus tot nu toe voor hen gedaan 
had. En waarmee Hij in de hemel zou verder gaan (Hebr. 
7:25). De Geest is dan ook de door de Vader en de Zoon 
gezonden Zaakwaarnemer die voor altijd bij de discipelen zal 
blijven om het werk van Jezus voort te zetten en verder te 
brengen. In Joh.14-16 wordt behalve het bovenstaande in 
nog vier uitspraken over het werk van de Heilige Geest 
gezegd: 
 
-dat Hij de Geest der waarheid is, die de discipelen zal leiden 
in alle waarheid; 
-dat Hij de discipelen kracht zal geven in hun getuigenis over 
Jezus Christus; 
-dat Hij hen zal bijstaan als een Helper in hun confrontatie 
met de wereld; 
-dat Hij hen de weg naar en in de toekomst zal wijzen.  
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De inwonende Geest 
Dit alles, samen met de belofte dat de Geest ‘met u’, ‘bij u’ 
en zelfs ‘in u’ zal zijn, bevestigt de werkelijke aanwezigheid 
van de Heilige Geest. Het gaat hier om een vertrouwelijke 
relatie met Iemand die gezonden is om de gelovigen 
bescherming, hulp en kracht te bieden. Als dan ook nog 
gesproken wordt van ‘blijven’, dan bevestigt deze belofte 
van Jezus de discipelen in de zekerheid dat zij niet aan hun 
lot of zichzelf overgelaten worden. Met klem bond Jezus zijn 
volgelingen op het hart dat Hij weer tot hen kwam, maar nu 
gaat het om Zijn komen in de Heilige Geest. 
De Geest komt in de gelovigen wonen, Hij bewoont hen en 
zorgt er zo voor dat ‘Christus door het geloof in hun harten 
woning zal maken’ (Ef.3:17). De Geest is het geheim ervan 
dat wat Jezus op Golgotha onderging (zijn plaatsvervangend 
lijden en sterven) en wat Hij op Pasen ontvangen zou (het 
nieuwe opstandingsleven) na de Hemelvaart en wel vanaf 
Pinksteren eigendom wordt van de gelovigen. Dat is dan ook 
de werkelijkheid van onze geloofservaring: door de Geest 
‘woont koning Jezus in ons hart’. Met andere woorden: de 
Here Jezus Christus komt door de Heilige Geest in het hart 
van de gelovigen om daar blijvend te wonen! Dat verandert 
ons leven en bestaan. Met het hele hebben en houden worden 
gelovigen op Christus betrokken doordat Zijn Geest in ons 
werkzaam is.  
 
Met Christus gestorven en opgewekt 
De Geest bewerkt dat het gevolg van wat eens met Jezus is 
gebeurd, nu voor ons geldt. Wij mogen in zijn geestelijke 
erfenis delen. De Geest doet in een voortgaand proces de 
oude mens sterven en de nieuwe mens opstaan. De Geest 
betrekt gelovigen op wat Christus ten behoeve van ons heeft 
volbracht. De Geest valt steeds terug op wie Christus is en 
wat Hij heeft gedaan. Zo brengt Hij het leven van Jezus in 
ons. De Geest overbrugt de afstand tussen toen en nu en 
brengt de betekenis van wat Christus deed in ons tot leven. 
De vrucht ervan wordt naar ons overgebracht en op ons 
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toegepast. Wat Jezus heeft volbracht, is bedoeld om door het 
werk van de Geest in ons leven effect te hebben. Dat bewerkt 
de Heilige Geest in ons! Zo delen wij in het heil ‘in 
Christus’. 
 
Opnieuw de Drie-eenheid 
Nadenken over de Heilige Geest is nadenken over de invloed 
van God op ons leven. In die zin is de Heilige Geest voor ons 
de meest ‘ervaarbare’. Er is één God, maar Hij komt ons in 
drie ‘gestalten’ tegemoet.  
We lezen in de Bijbel dat God het is die alles heeft 
geschapen, naar wiens beeld wij mensen geschapen zijn. In 
het Nieuwe Testament lezen we dat gelovigen God hun 
Vader mogen noemen. De Vader is om zo te zeggen God 
boven ons. 
In het Nieuwe Testament leren we Jezus Christus kennen als 
de Zoon van God. Zijn persoon, leer en leven hebben ons de 
liefde van God geopenbaard. De Zoon is de Immanuël, God 
aan onze kant; de Zoon is God bij ons. 
De beloften van Jezus over de Heilige Geest en de 
uitwerking daarvan vinden we in het boek Handelingen en in 
de brieven van de andere apostelen. We leren de Heilige 
Geest kennen als de kracht van God, die mensen op alles van 
Christus betrekt, hen in christelijke gemeenschap bij elkaar 
brengt en in ons de zonde en de dood overwint. De Heilige 
Geest is de in en onder ons werkende (kracht van) God. 
Zonder de Geest is er geen christelijke geloofservaring. De 
Heilige Geest is God in ons. 
De Heilige Geest is dus niemand minder dan God zelf. Hij 
deelt in de heiligheid en de grootheid en de zuiverheid van de 
levende God.  
 
Het werk van de Geest 
De uitstorting van de Geest is het geheim van God, dat na de 
hemelvaart van Jezus begonnen is. We zouden kunnen 
zeggen: dit geheim is ‘de wereldvaart’ van de Geest. Het is 
het wonder dat God die de wereld schiep en die in Christus 
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de wereld met zichzelf verzoende nu in die wereld werkzaam 
is door de Heilige Geest. Door de Geest schept God geloof, 
hoop en liefde in mensenharten en verwerkelijkt zo Zijn plan 
van totale verlossing en vernieuwing van Zijn wereld. Jezus 
handelt nu voortaan in de hemel samen met en in de Heilige 
Geest op aarde om uiteindelijk te komen tot de volmaakte 
verwerkelijking van het Godsrijk.  
 
Behalve het werk van de Geest als Parakleet lezen we in de 
Bijbel dat de Geest ons herschept tot een nieuw leven (de 
wedergeboorte, een nieuwe schepping); de Geest wekt in ons 
geloof, geloofsgroei (op God leren vertrouwen, vervulling); 
de Geest bewerkt in ons de liefde tot God en tot elkaar (gave 
en opgave, Woord en Geest); de Geest geeft hoop en opent 
perspectieven (voltooiing en voleinding). 
 
Wanneer we dit alles tot ons laten doordringen: God de 
Vader, die boven ons is, God de Zoon, die met ons is en God 
de Heilige Geest, die in ons woont en doorwerkt, dan kan het 
niet anders of die geloofservaring leidt tot aanbidding. Onze 
lofliederen vormen dan de echo van het oudste loflied dat in 
de eerste christengemeenten ontstond (1Tim.3:16). Zoals met 
aanbiddende woorden  

 
Halleluja, eeuwig dank en ere, 
lof, aanbidding, wijsheid, kracht, 
word’ op aard’ en in de hemel, Here, 
voor uw liefde U toegebracht. 
 
Vader, sla ons steeds in liefde gade; 
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade; 
uw gemeenschap, Geest van God, 
amen, zij ons eeuwig lot! 

 
Lied 257 uit Liedboek voor de Kerken 
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7. De mens voor God 
 
 
 
In Gods schepping neemt de mens een bijzondere plaats in. 
Wat is precies de bedoeling van de mens in de geschapen 
wereld? Wie of wat is de mens? Wie ben ik?  
 
Beginnen bij de schepping 
Voor het zoeken naar een beeld van ‘de mens als persoon’ ga 
ik uit van de vragen naar het ontstaan en bestaan van de 
mens. Hoe zijn wij hier gekomen? Wat is de zin van ons 
leven op aarde? Waarom is dat leven eindig? Waarom is ons 
leven zo vervuld van onrust? Een sleutel in mijn denken over 
al deze vragen en tegelijk het uitgangspunt van alles wat in 
dit hoofdstuk volgt is het geschapen zijn van de mens. 
 
In preken over de onrust van het menselijke bestaan heb ik 
daar eens dit over gezegd: ‘We zullen onszelf en alle moeite 
die ons zo eigen is alléén begrijpen vanuit onze 
betrokkenheid op God, de Schepper.’ Ik ben overtuigd 
geraakt dat de Bijbel ons hierover fundamentele waarheden 
aanreikt. Het praktische vervolg op dit hoofdstuk is 
gebaseerd op deze gedachte: Wij zullen onszelf nooit op de 
juiste wijze leren begrijpen als we ons niet realiseren dat we 
door God geschapen mensen zijn. Dit is fundamenteel! 
 
Schepping en wording 
Naar het boek Genesis (1-3) is de mens door God geschapen. 
Tot stand gekomen door een roep van Gods stem: ‘En God 
zei: Laat Ons mensen maken…; toen formeerde de Here God 
de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in 
zijn neus; zo werd de mens tot een levend wezen’. God 
schiep de lichamelijkheid van de mens eenvoudig als een 
onmiddellijk gevolg van Zijn wil. Maar onze 
persoonlijkheid, het geheel van ieders individuele 
eigenschappen en karaktertrekken schiep God zo niet! De 
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persoonlijkheid komt ‘tot leven’ vanuit de zegen en de 
opdracht: ‘En God zei tot hen: Weest vruchtbaar en wordt 
talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de 
vissen van de zee en over de vogels van de hemel en over al 
het gedierte dat op de aarde kruipt’ (1:28). De manier waarop 
de mens met de levensopdracht omgaat, vormt mede zijn in 
aanleg aanwezige persoonlijkheid. Onder persoonlijkheid 
versta ik hier het totaal van onze eigenschappen en 
karaktertrekken, het resultaat van aanleg en ervaring. 
Principieel wordt persoonlijkheid dus gevormd! Vanaf het 
begin staat de mens door de schepping in relatie tot God, zijn 
Maker. Daarin is de mens geschapen als een uniek wezen, 
naar het beeld van God en met een levensopdracht.  
 
Schepping en verwording 
Dat heeft heel wat gevolgen voor de wijze waarop de mens 
zichzelf ziet en waarop hij door de ander moet gezien 
worden. Toegespitst: ik ben een schepsel van God, naar Zijn 
beeld en gelijkenis geschapen en dat ben jij ook! Maar 
helaas, er is meer van te zeggen! De mens werd door God bij 
de schepping anders bedoeld dan hij vandaag is. Het echte 
verhaal over de geschiedenis van het menselijke leven 
vernemen we uit de Bijbel, in de beschrijvingen over 
schepping en zondeval! Het gaat hier om een verhaal dat de 
(ver)wording in historische termen beschrijft en dat het 
werkelijke bestaan van een paradijs veronderstelt. Het 
paradijs was behalve een plaats ook een toestand waarin 
Adam en Mannine verkeerden nog voor onze huidige 
geschiedenis begon. 
 
De geschiedenis die wij kennen is die van de 
verwrongenheid van het menselijk zelfbeeld. Het is niet de 
geschiedenis zoals deze door God was bedoeld. De eerste 
mens was heel anders dan wij zijn. Hij leefde nog werkelijk 
uit God, met het ongeschonden beeld van de Schepper in 
zich. Daarbij zullen we niet aan iets uiterlijks te denken, 
maar aan de harmonie van het innerlijk en uiterlijk menselijk 
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leven in relatie tot de persoon van God en Zijn bedoeling. 
Adam en Maninne leefden in eenheid met God, die het 
centrum en de zin van hun leven was.  
 
Door de zondeval verbrak de eerste mens deze zuivere band 
met God en werd zijn bestaan, en daarmee ook het onze, 
fundamenteel dubbelzinnig: kennende goed en kwaad. De 
mens bleek het vertrouwen dat God in hem stelde niet waard. 
Adam en Maninne gebruikten de vrijheid die God hen in Zijn 
grootmoedigheid geschonken had en rukten met het 
verlangen als God te willen zijn hoogmoedig zichzelf  en de 
wereld uit Zijn handen. De mens sloot bewust en moedwillig 
zijn oren voor de opdracht van God om Zijn beeld te zijn en 
het goede te doen. Adam en Eva openden hun oren voor de 
‘leugenaar van den beginne’ en tuimelden een wereld van 
zonde en dood binnen.  
 
Kennis van goed en kwaad 
Deze ‘gevallen’ bestaanswijze kennen wij vandaag de dag 
als de voor ons normale. Wij nemen onze huidige toestand 
gewoonlijk aan als de normale, het vanzelfsprekende. Juist 
dat vanzelfsprekende is de grote oorzaak ervan dat wij 
zweren bij ons zelfbeeld, zonder in de gaten te hebben dat 
het een gebroken zelfbeeld is! 
 
Moeten we dat nu allemaal zo uit de Bijbel aannemen als 
geopenbaarde waarheid? Is daar iets van te bewijzen? Er is 
bij ons soms een gevoel aanwezig dat de toestand waarin wij 
ons nu bevinden toch niet ‘normaal’ is. Het vele lijden, de 
paradoxale grootheid en kwetsbaarheid van ons 
mensenleven, de ervaring van zinloosheid, de mislukkingen, 
het gaat allemaal in tegen wat wij van het leven verwachten. 
We ervaren de dagelijkse werkelijkheid als een contrast: de 
tegenstelling tussen het leven dat we wensen en dat we 
hebben. Ieder die nadenkt stelt zich vragen over het eigen 
bestaan. Met zeer vele grote denkers, zoals bv. uit de oudheid 
Augustinus (354-430) en uit de moderne tijd Romano 
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Guardini (1885-1968) geloof ik, dat uit dit alles blijkt dat de 
mens nog steeds weet heeft van een bestaan dat volkomen 
anders was. Er is een soort collectieve herinnering aan het 
verloren gegane paradijs, waar we diep van binnen allemaal 
naar hunkeren. Om de pijn uit die herinnering te smoren, 
wordt door velen (ook theologen) die herinnering verdrongen 
door het paradijsverhaal af te doen als een sprookje. Velen 
nemen het denken over het paradijs niet ernstig en dat is 
mijns inziens een fundamentele fout. Het paradijsbegrip is 
een correctiefactor, een contrasterende achtergrond. Zo was 
het door God bedoeld. Wanneer wij nu over de mens 
spreken, moeten we dat leren doen met het beeld van de 
eerste mensen, Adam en Maninne, in het achterhoofd.  
 
De zoektocht naar werkelijke vernieuwing 
Van hieruit gaan wij op zoek naar de manier waarop wij 
mensen van vandaag opnieuw van die waardigheid als beeld 
van God de werkelijkheid kunnen bereiken en opnemen. Uit 
zichzelf kan geen mens dat! Wij kunnen dat alleen vanwege 
de gunst van God, uit genade! Deze genade is de verlossing 
door Jezus Christus. Wie in Jezus Christus gelooft, is 
daarmee een nieuwe schepping. Het oude (leven) is voorbij 
gegaan en het nieuwe, naar de oorspronkelijke bedoeling, is 
gekomen. En dit alles is uit God!  
Door de zonde heeft de menselijke vrijheid Gods 
heerschappij verworpen. Door de genade van het geloof in 
Jezus Christus wordt Gods heerschappij in ons hersteld. Ik 
beschouw de mens is zijn huidige bestaan, en dus ook 
mezelf, niet als het enig mogelijke! Dat heeft allerlei 
gevolgen, ook voor het mensbeeld en zelfbeeld. Ik geloof dat 
wij in gehoorzaamheid aan Gods openbaring (bv. zoals 
verwoord in Joh.3:16) door het geloof in Jezus Christus een 
nieuw mensbeeld tot stand zien komen: de nieuwe 
schepping. Die nieuwe mens (Rom.5 t/m 8; 2 Cor. 5:17!; 
Gal.6:15) is een nieuwe schepping en verwijst altijd naar de 
verbondenheid met Christus, door het geloof. Die 
vernieuwde gelovige kan weer iets van een mensbeeld tonen 
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zoals God dat oorspronkelijk bedoeld heeft. Dat mensbeeld is 
waardig ten opzichte van Gods bedoelingen (niet meer 
onwaardig ten gevolge van de overheersende zondemacht) en 
is verlossend in de relationele sfeer. 
  
God blijft zich verantwoordelijk voelen voor Zijn schepping, 
daarom riep Hij in het paradijs Adam en Maninne al ter 
verantwoording in plaats van ze aan de verwording over te 
geven. Steeds tracht Hij de levensgemeenschap tussen Hem 
en de mens te herstellen.  
 
De Redder en zijn nieuwe levensweg  
De ultieme uitwerking van Gods liefde voor de mens is 
zichtbaar en werkelijk geworden in Zijn Zoon Jezus Christus. 
God wil ons herstel! Ondanks onze afwijking en afwijzing 
gaat de Here door op Zijn weg naar een volkomen verlossing 
voor een ieder die gelooft! In enkele kenschetsen: wij 
mensen wezen Christus af en doden Hem. God heeft Hem uit 
de doden opgewekt en maakt via Zijn Zoon de weg voor ons 
vrij naar een leven uit, in en van genade. Een leven dat op 
deze geschonden aarde reeds  mag beginnen om een leven 
met eeuwigheidswaarde te zijn. Leven dat zal opbloeien in 
de heerlijkheid van het komende Godsrijk. Een leven dat 
eens definitief op aarde gevestigd zal worden wanneer de 
nieuwe hemel en de nieuwe aarde werkelijkheid worden en 
God alles in allen zal zijn.  
 
Ondertussen leven we in genadetijd. We mogen vanuit de 
nieuwe schepping, vanuit de wedergeboorte, leren kennen 
wat het wil zeggen beelddragers van God te zijn. Mag ik het 
zo onder woorden brengen: de mens bestaat en leeft dus 
slechts werkelijk naar Gods bedoeling in de verzoende 
verhouding tot God. Zonder God wordt de mens zichzelf en 
anderen op zijn slechtst een wolf, een haan of een mug 
(wreed, hoogmoedig of nietsig).  
Als wij God niet ontdekken door ons luisterbereid tegenover 
Hem op te stellen, dan zullen we onszelf niet begrijpen. De 
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mens die God niet erkent, begrijpt zichzelf ten diepste niet. 
Er is dus voor elke individuele mens een radicale 
omwenteling nodig. Een ommekeer van de hele manier van 
denken, zijn en handelen. Bekering tot God is de enige 
mogelijkheid tot redding en herstel van het ultieme doel van 
ons leven. 
 
Tot nu toe hebben we een elementair inzicht gegeven in de 
bijbelse achtergronden van de vraag naar wie we zijn, als 
mens.  De slotconclusie van deze doordenking loopt weg uit 
het uitgangspunt: wie de mens beziet los van zijn relatie tot 
God, houdt een gereduceerd mensbeeld over. Dat kan 
gemakkelijk leiden tot vergoddelijking of ontmenselijking 
van de mens.  
 
Wie ben ik, wat is de zin van mijn leven? 
Wanneer wij uitgaan van de mogelijkheden die de mens 
gegeven zijn, doen wij dit met de voorliggende gedachten in 
het achterhoofd. Daarbij gaat het zeker om de nieuwe 
mogelijkheden die door de wedergeboorte en vervulling met 
de Heilige Geest aan de christen geschonken zijn. Ten 
diepste gaan wij uit van de mogelijkheden van de mens die 
‘in Christus’ is, de nieuwe schepping. Daarbij zijn de 
vervulling met de Heilige Geest en de daardoor ontvangen 
gaven van onschatbaar belang in de verwerkelijking van wat 
God met ons voor ogen heeft. Ik belijd dat God een 
vernieuwend werk in ons leven kan en wil doen. De 
opdrachten aan de gelovigen zijn, zoals ze in de Bijbel staan, 
heldere voorbeelden die ons een weg wijzen om te gaan. 
Waarbij God ons de mogelijkheden en middelen aanreikt en 
verwacht dat wij gelovigen daaruit zullen leven.  
Dit is ons uitgangspunt: er is een God die ons liefheeft, ons 
waardevol vindt en daarom onze persoonlijkheid ten goede 
wil omvormen. Een nieuwe-schepping-zijn betekent dan ook 
dat gelovigen de positie van beelddrager Gods ten volle gaan 
aanvaarden. Daarin is God de meerdere, het middelpunt en 
onze oriëntatie. Zijn in de Bijbel geopenbaarde wil is voor de 
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gelovige het referentiekader van ons handelen. We 
veranderen naar het beeld van Christus, vanuit de relatie met 
een persoonlijk! God. Wij mogen leren Zijn karakter te 
weerspiegelen. Ieder mens mag in zijn of haar uniek-zijn iets 
van God weergeven: jong en oud, vrouw en man. Onze 
levensstijl zal meer en meer gaan verwijzen naar de Bron 
waaruit we putten: God zelf. Hieronder volgen nu in een 
schema de vaste punten van oriëntatie, zoals we deze uit de 
Bijbel kunnen opmaken: 
 

1. God schiep de mens in relatie tot zichzelf (Genesis 
1:26,27). 
Hij verlangt naar een persoonlijke relatie met ieder mens. 
Uit de bijbelse voorbeelden begrijpen we dat het hier 
gaat om een relatie die gefundeerd is op liefde, trouw en 
toewijding. Een relatie waarin sprake is van open contact 
en communicatie.  

2. De mens is geschapen om in relatie met de medemens te 
leven (Gen.1:27; Ef.3:18). 
Hieruit maken we op dat we persoonlijk, maar ook als 
man en vrouw in een huwelijk, samen beelddrager van 
God kunnen zijn. Het positieve feit van ons ‘anders-zijn’ 
mogen we als een unieke veelkleurigheid van Gods 
goede schepping aanvaarden.  

3. De mens is geschapen met een doel en een opdracht 
(Gen.1:28; 1Cor.3:9). 
Zowel doelloosheid als zinloosheid behoren niet tot Gods 
plan met de mens! Als beelddrager en vertegenwoordiger 
van God mogen wij het ons toebedeelde stukje van de 
schepping beheren. Daarin verkondigen we Gods 
oorspronkelijke bedoeling met de schepping van de mens 
als ook Zijn grote daden in de herschepping.   

4. De mens blijft ook na de overval van de zonde leven met 
het oog op de toekomst (Gen. 2:15; 9:14-17; Joh. 3:16). 
Hieruit maken we op dat het Gods bedoeling is op aarde 
te leren leven in harmonie met Hem en Zijn plan als 
voorbereiding op een vorm van leven waaraan geen 



 97 

einde komt: het eeuwige leven. Jezus zegt daarvan: ‘Dit 
nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige 
waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden 
hebt.’ 

 
We vinden de volgende conclusies: 

• ieder mens is iemand 
• ieder mens is waardevol 
• zo waardevol dat God het beste gaf om ons een 

heerlijke toekomst te geven 
• die toekomst is gelegen in Jezus Christus, die de weg 

ernaar is en opende 
• door het geloof in Jezus Christus heeft iedere 

gelovige een hoopvolle toekomst 
• door het geloof in Jezus Christus komt een mens tot 

zijn bestemming 
 

Van hieruit verder  
Deze uitgangspunten vormen een leidraad om het dagelijkse 
leven met al zijn spanningen, hoogtepunten en 
crisismomenten tegemoet te treden. Veel mensen worstelen 
met moeilijkheden in hun relaties. We worden in ons 
dagelijks leven geconfronteerd met verwarring en botsingen. 
Veel mensen lijden ook aan onzekerheid en weten geen weg 
met de vragen over hun eigenwaarde. Velen leven met een 
conflict ‘van binnen’. Het besef groeit dat de chaos in de 
‘buitenwereld’ vooral te wijten is aan de chaos die we 
innerlijk met ons meedragen. Door het overwinnen van de 
innerlijke crisis en verdeeldheid kunnen we positief gaan 
bouwen aan gezonde relaties en die ook onderhouden. Om 
eerlijk tegenover onszelf te worden moeten we eerst met 
onszelf ‘kennis maken’, dus nadenken over jezelf, over hoe 
je op de dingen reageert. We zullen bereid moeten zijn na te 
gaan hoe onze gevoelens in elkaar steken, waar bepaalde 
gevoelens door veroorzaakt worden en hoe het komt dat 
sommige situaties bepaalde gevoelens en emoties in ons 
teweeg brengen. Terug naar de bronnen!  
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Identiteitscrisis 
 
De belangrijkste mensen van wie wij leren hoe het leven 
‘werkt’, zijn gewoonlijk onze ouders. Zij houden vanaf de 
eerste levensjaren in kleine en grote dingen voor hoe het 
leven in elkaar zit en hoe we ermee om ‘moeten’ gaan. Uit 
het hier voorgaande mag duidelijk zijn dat het geschonden 
‘beeld van God’ ook door onze ouders aan ons wordt 
overgedragen. Ieder draagt de verwording op een eigen wijze 
met zich mee en we dragen het over aan mensen om ons 
heen, in het bijzonder op de kinderen.  
 
Een verwrongen zelfbeeld 
Onze beelden en gevoelens over de wereld om ons heen, 
maar ook over onszelf komen voor een groot deel van de 
beelden en gevoelens die we van onze familieleden hebben 
gekregen. Zij reflecteren weer het wereld- en zelfbeeld zoals 
zich dat in hen gevormd of misvormd heeft. Wat we zien in 
de gezichtsuitdrukkingen van onze ouders, wat we horen in 
de toon van hun stem en zien in hun daden bepaalt voor een 
groot deel hoe wij tegen de dingen en onszelf aankijken. De 
reflecties van onze ouders, de belangrijkste mensen 
gedurende de meest vormende eerste levensjaren, worden 
een deel van onszelf. In de familiespiegels zien we soms 
vreemd vervormde beelden. Sterker nog, wanneer wij in de 
familiespiegel kijken zien sommigen van ons een 
verwrongen reflectie van zichzelf. De indruk die sommige 
kinderen van hun ouders met betrekking tot zichzelf hebben 
gekregen, is ronduit een misvorming van wie ze in hun 
persoonlijkheid werkelijk zijn en zeker een verminking van 
hoe God wil dat we zijn.  
 
Pijnlijke ervaringen 
Op latere leeftijd komt zulke vervorming vaak pijnlijk 
openbaar. Mensen worstelen met onzekerheid over hun eigen 
persoonlijkheid. Een dominante, koude en niet bevestigende 
opvoeding geeft op latere leeftijd veelal vragen over 
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eigenwaarde, grote onzekerheid en faalangst. Een 
verwrongen zelfbeeld kan dus verband houden met een 
verkeerd aangeleerd voelen, denken en doen, met een 
verkeerd zelfbeeld. Eigenlijk komt het erop neer dat we 
verwrongen gegevens ingeprent hebben gekregen. Hoe 
ernstiger de disharmonie en hoe dieper de negatieve 
indrukken uit de jeugd, hoeveel te meer de kans aanwezig is 
dat je persoonlijkheid (gevoel, wil etc.) zich gevormd heeft 
(misvormd) naar die onduidelijke, onheldere voorbeelden. 
Een identiteitscrisis kan dus ontstaan door een verkeerde 
oriëntatie op het leven, verkeerde ingeprente beelden over 
jezelf of je eigen ‘ik’ als oriëntatiepunt. 
 
Een nieuw uitgangspunt, een nieuw middelpunt 
Wie tot geloof in Jezus Christus komt, gaat het eigen leven 
opnieuw bezien. Gods Woord is een spiegel die ons de goede 
bedoelingen van de Schepper en Zijn beeld voorhoudt. Ons 
oriëntatiepunt komt door het leren kennen van God en Zijn 
Woord buiten onze opvoeding, buiten onszelf en in Christus 
te liggen. Hij wordt meer en meer het vast punt waarnaar alle 
krachten in ons leven zich gaan richten. We leren kijken naar 
Gods beeld en luisteren naar Gods stem. We leren voor de 
verandering van ons leven op God te vertrouwen. Niet meer 
‘ik’ staat in het middelpunt, maar God staat centraal in mijn 
voelen, denken en willen. Gods liefde wil zich niet met iets 
anders delen en vraagt onze toewijding. Niets kan en mag er 
buiten de overgave aan Gods wil blijven. Dit is de weg van 
heiliging voor elke christen: ‘met geheel je hart, geheel je 
ziel en geheel je verstand en alle kracht’ jezelf in geloof 
toewijden aan een levende omgang met God. Niemand zal 
God leren kennen, die zichzelf niet aan Hem toevertrouwt! 
God laat Zich aan ons kennen in Christus. Geloven is 
antwoord geven door Christus te erkennen als het 
Middelpunt en de Bron van ons leven. Alleen zo ontdekken 
we wat het wil zeggen beelddrager van God te mogen zijn! 
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Een nieuw en gezond zelfbeeld 
Een gezond zelfbeeld is veelal een correctie op het min of 
meer verwrongen voorbeeld uit de opvoeding. Je bent niet 
langer noodzakelijk afhankelijk van opvoeding, 
omstandigheden en allerlei uiterlijke zaken (welvaart, 
opleiding, populariteit, roem, erkenning van anderen). Een 
gezond zelfbeeld is duidelijk besef hebben van wie we 
mogen zijn in Gods perspectief. Voor elke gelovige geldt: 
onze identiteit ligt in Christus, vast en veilig geborgen in 
God! Je kunt dankbaar met jezelf zijn zonder volmaakt te 
zijn. Gelovig zijn is bereid zijn te veranderen in denken, 
gevoel en wil! 
 
 
Een bijbels mensbeeld 
 
Uit wat we hebben overwogen kom ik nu tot een conclusie 
met betrekking tot de vragen over wie we als gelovige mens 
zijn en wat God daarin van ons verwacht. Een bijbels 
mensbeeld wordt gevormd door wat we in de Schrift lezen 
over schepping, zondeval en verlossing: geschapen naar 
Gods beeld, gevallen in de verderfelijke verstoring van het 
kwaad, door genade in geloof opgericht vanwege de 
verlossing in Christus (Gen.1,3; Ef.4:24; vgl. Ps.8; Fil.2:7; 
Gal.2:20; 2Cor.5:17). De mens is aangelegd op God en op de 
medemens, die evenals wijzelf naar dat beeld van God 
geschapen zijn. Hierop baseert zich de christelijke opdracht 
tot  medemenselijkheid. Het ‘in Christus zijn’ is waarachtig 
mens worden en brengt een proces van innerlijke heelmaking 
op gang, waarin iemands werkelijke identiteit tot ontplooiing 
komt. Voor een christelijke identiteitsvorming zullen wij ons 
richten op de eigenschappen en deugden van Christus, die 
door zijn Geest in ons worden uitgewerkt. De realiteit van 
spanning tussen de oude mens en de nieuwe schepping wordt 
getekend in Rom.5-8. Voortaan staat de liefde tot God en de 
naaste centraal en is ze onontbeerlijk als vereiste 
grondhouding voor wie gelooft (Rom.13:10).  
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Zelfaanvaarding voorwaarde voor naastenliefde 
Voor gelovigen geldt dat een positieve, welwillende houding 
ten opzichte van zichzelf, ons lichaam, onze gaven en 
beperkingen een noodzakelijke voorwaarde vormen voor een 
positieve en welwillende houding ten opzichte van onze 
naaste. Het is belangrijk een zeker onderscheid aan te 
brengen tussen wat we in de Bijbel lezen over het geestelijke 
leven van een mens en wat we horen over de psychische kant 
van ons bestaan. Het zijn twee invalshoeken om naar ons 
leven te kijken. In de Bijbel gaat het erom hoe we 
rechtvaardig kunnen worden voor God en leven in de Geest 
en weg van Jezus. Om zalig te worden, spreekt de Bijbel dan 
over zelfverloochening (Matth.16:24) en nederigheid 
(Spreuken 3:5; Psalm 118:9; vgl. 1Cor4:7). In onze 
verhouding tot God moeten we Hem boven alles leren 
liefhebben. Maar in de verhouding tot onze naaste zullen we 
de ander liefhebben als onszelf! De bijbelse manier van 
jezelf liefhebben houdt in: jezelf respecteren, je ervan bewust 
zijn dat je geschapen bent naar Gods beeld en jezelf het 
voorwerp van Gods liefde weten. Zelfacceptatie, 
zelfvertrouwen en zelfrespect zijn noodzakelijk voor een 
evenwichtige, gelovige omgang met onze medemens. 
Waarbij opgemerkt dat men aan het begrip acceptatie 
nogaleens de betekenis geeft: ‘zo is het goed’. Maar 
accepteren betekent: ‘ja, zo is het’. Zelfacceptatie is de 
werkelijkheid aanvaarden, daar horen de goede en minder 
goede kanten bij! Het is onjuist om op grond van 
bijbelteksten die betrekking hebben op onze redding en het 
zalig worden tot negatieve gedachtevorming te komen over 
jezelf als nieuwe schepping ‘in Christus’. Het opkomen voor 
jezelf en aangeven van eigen behoeften en zelfs het 
verdedigen van eigen belangen moet niet te snel worden 
opgevat als strijdig met de Bijbel. Assertiviteit is niet strijdig 
met het christelijk geloof wanneer het geschiedt in een geest 
van zachtmoedigheid (Gal.5:22).  
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Naastenliefde en zelfverloochening 
Naastenliefde en zelfverloochening zijn beide tekenen van 
het werk van de Geest in de gelovige en een uiting van onze 
identiteit in Christus. Daarom is het goed te leren onze 
gedachten en gevoelens eerlijk en evenwichtig te verwoorden 
en op een gezonden manier voor jezelf op te komen. Dit is 
een uiting van zelfliefde die noodzakelijk is voor een juiste 
verhouding tot de naaste. Hier blijft de spanning bestaan 
tussen enerzijds ‘zijn wie je bent’ en anderzijds ‘veranderd 
worden naar het beeld van Jezus’. Voor de goede balans in 
het denken over jezelf is het nodig te ervaren dat je door 
anderen geliefd, gewaardeerd en erkend wordt. Het is echter 
eveneens nodig te weten, dat we in onszelf niet voor God 
kunnen bestaan, maar achter Christus moeten en mogen 
schuilen. Voor ons sociale welzijn is het nodig te worden 
gewaardeerd; voor ons eeuwig welzijn is het nodig door God 
tot zijn kind te worden aangenomen! In deze weg zal wie in 
Jezus gelooft iets uitstralen van het beeld van God en na dit 
leven werkelijk geheel tot zijn of haar oorspronkelijke 
bestemming komen. Daarom is het van belang de gouden 
grondregel van het geloof voortdurend voor ogen te houden 
en deze uit te werken in de kracht van de Heilige Geest: ‘Gij 
zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met 
geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en 
eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw 
naaste liefhebben als uzelf’ (Matth.22:36-40).    
   
            
Onze bijbelse basisopdracht 
 
Een verdere toelichting op de hoofdlijnen van het leven met 
God vinden we in: Micha 6:8 (NBG) ‘Hij heeft u 
bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de HERE van u 
vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te 
hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God’ en in: 
Mattheüs 22:36-40 ‘Meester, wat is het grote gebod in de 
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wet? Hij zei tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben 
met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw 
verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, 
daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 
Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.’ 
 

Wat kenmerkt iemand die gelooft in Jezus Christus als 
Redder, Verlosser en Heer? Leden van de christelijke 
gemeente door de eeuwen heen ervaren deze woorden van 
Jezus als hun levensopdracht  - God liefhebben boven alles 
en de medemens als onszelf. Ik zou dat willen samenvatten 
in dit statement: dat het Evangelie voortdurend voortgang 
mag hebben in ons persoonlijke- en gemeenteleven! 
 
Het uitwerken van deze opdracht is de basis voor ons gebed 
en de lofprijzing, de basis voor ons gedrag in het dagelijkse 
leven, de basis voor onze verwachtingen van de toekomst en 
ook de basis voor het verwerken van zegen, voorspoed en 
teleurstellingen in ons persoonlijke- en gemeenteleven.  
Wat zegt Jezus hier nu precies en wat betekent het praktisch 
voor u en mij? 
 
Drie gebieden, waarin wij die geloven ons leven leiden 
De Here Jezus bepaalt ons bij: 
1. het religieuze, dat is de omgang met God; 
2. het sociale, dat is de omgang met de medemens; en  
3. het persoonlijke, dat is de omgang met jezelf.  
Voor deze drie ‘leefwerelden’ geeft Hij aan dat het meest 
wezenlijke wordt bepaald door de liefde, dat wil zeggen de 
overgave en toewijding van binnenuit, vanuit het hart. Gods 
geboden en ook deze woorden van de Here Jezus zijn 
leefregels voor het goede leven. Ze zijn een gids voor een 
gelukkig leven na de zondeval. Hoe kan je harmonieus leven, 
terwijl we toch allemaal te maken hebben met de strijd en 
moeiten van het dagelijkse leven? Het goede leven in de 
confrontatie met de tragiek van het menselijke bestaan.  
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Wat zegt de Heiland hier over uw en mijn leven? Dat het 
meer is dan werken, hoe noodzakelijk ook. Dat het meer is 
dan vergaderen of verdienen of zorgen, hoe belangrijk ook. 
Dat er meer is dan het groeiproces en de daarbij behorende 
veranderingen, hoe spannend ook. Wat is dat meerdere? 
  
Over de omgang met God 
De belangrijkste relatie die wij kunnen hebben is, zoals 
voortdurend in dit boek betoogd wordt, de omgang met God, 
de Schepper. In contact met Hem leren we hoe het leven is 
bedoeld. De Here is uit op relaties, tussen Hem en de mens 
en tussen de mensen onderling, zelfs op een goede omgang 
met jezelf. De omgang met God gaat vooral via de wegen 
van het bijbellezen en bidden, maar ook door de omgang met 
de ander en het nadenken over jezelf. De belangrijkste regel 
is dat we leren God lief te hebben. Hoe gaat dat in zijn werk? 
Om God lief te kunnen hebben, zal God bekend moeten zijn. 
Niemand kan iemand of iets onbekends lief hebben. Om God 
te leren kennen, heeft Hij ons zijn openbaring gegeven, in de 
Bijbel en in het bijzonder in de persoon van Jezus Christus. 
Luther zegt: God geeft ons alle middelen om Hem te 
kennen.’ Het grote en eerste gebod legt ons een last op door 
te wijzen op wat God van ons vraagt. Gods antwoord in het 
Evangelie van Jezus Christus laat zien dat Hij die last voor 
ons draagt. Daar zal het dus bij ons om draaien: in de gewone 
dingen van elke dag bezig zijn met het liefhebben en eren 
van God. Door Hem bewust beter te leren kennen en 
gehoorzaam Zijn wegen te volgen. Te doen wat Hij zegt. 
‘God liefhebben met geheel je hart’ spreekt van een 
volkomen overgave en toewijding en sluit halfslachtigheid 
uit. Het hart is de zetel van de emoties in het algemeen en 
van de liefde in het bijzonder. De ziel is het centrum van 
onze persoonlijkheid en liefhebben met de ziel wil dus 
zeggen dat het liefhebben moet doordringen in de kern van 
ons zelfbewustzijn, waar de wil een centrale rol speelt. Het 
verstand is belangrijk in verband met het liefhebben in 
waarheid (vgl. 1 Joh.3:18), d.w.z. overeenkomstig de 
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geopenbaarde wil van God. De naaste is hij of zij die nabij is, 
de mens met wie men in contact komt. De Joden beperkten 
het begrip naaste tot de volksgenoot of zelfs tot de 
geloofsgenoot. Zo werden Samaritanen en vreemdelingen en 
soms zelfs het gewone volk uitgesloten van de mensen 
tegenover wie men een naastenplicht had. Maar Jezus 
verwerpt deze beperkingen uitdrukkelijk. Jezus bevestigt de 
belijdenis dat de HERE de enige God is, en dat liefde voor 
Hem voorop moet staan: Hij moet de belangrijkste plaats in 
ons leven innemen, dat is het eerste gebod waarvan alle 
andere geboden en leefregels zijn afgeleid. God liefhebben is 
Hem aanbidden. Calvijn zegt: ‘Het voornaamste in het 
christelijke leven is God op de juiste manier te aanbidden.’ 
Het gaat dus om de persoonlijke liefde tot en aanbidding van 
de God die leeft en aanwezig is. Aanbidden is vanuit een 
door Woord en Geest gevormd begrip van wie God is in een 
houding van eerbied en dankbaarheid tot Hem zeggen wie 
Hij voor jou is en wat Hij voor je betekent. Aanbidden is 
belijden. Dat is nazeggen; leren met je hart na te zeggen wat 
de Bijbel over God voor zegt en leert en ook hoe je dat zelf 
ervaart. Maar er is meer: God aanbidden vormt de omgang 
met elkaar! 
 
Over de omgang met de naaste 
Aanbidden van God is ook een heilig leven willen leiden, een 
levensstijl die zichtbaar wordt in de liefdevolle omgang met 
de naaste. De apostel Paulus heeft er heel praktisch over 
geschreven in Rom.12: 9-21(NBV) ‘Laat uw liefde oprecht 
zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. 
Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters 
en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet 
bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de 
Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees 
standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid 
onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en 
wees gastvrij. Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen 
niet. Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie 
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verdriet heeft. Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, 
maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen 
inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor 
alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw 
macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te 
leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar 
laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de 
Heer zegt: ‘Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal 
vergelden.’ Maar ‘als uw vijand honger heeft, geef hem dan 
te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan 
stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd’. Laat u niet 
overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door 
het goede.’  Hier gaat het over de wijze waarop we in welke 
groep mensen dan ook met elkaar omgaan. Het begint ermee 
dat we God beter willen leren kennen en dan is de onderlinge 
liefde tussen mensen altijd gebaseerd op het beter leren 
kennen van die ander!  
 
Over de omgang met jezelf 
Voor een gelovige geldt, dat een positieve houding ten 
opzichte van zichzelf, het eigen lichaam, de gaven én 
beperkingen een belangrijke voorwaarde vormen voor een 
positieve en welwillende houding ten opzichte van onze 
naaste. We schreven hierover onder het kopje 
‘Zelfaanvaarding voorwaarde voor naastenliefde’ (pag. 101).  
Ter verdieping van de gedachtevorming over de omgang met 
jezelf volgen hier enkele vragen die je verder kunnen helpen: 
- Probeer de relatie met jezelf eens te overdenken. Wat voor 
mens ben jij, wat doe je graag, waar voel je je goed bij, wat 
zijn je zwakke kanten? Wat vind je het meest bijzonder of 
kenmerkend in of aan jezelf?  
- Onze ouders hebben veel te maken met wie wij nu zijn. Je 
bent een deel van de traditie waaruit jouw familie komt. Wat 
zegt dit over je zelfbeeld? 
- In de omgang met jezelf is het niet alleen zinvol na te 
denken over wie je bent, maar ook wáár je bent. Wat is 
jouw plaats op dit moment in het leven? 
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8. Onze relatie met Jezus  
 
 
 
Blijft in Mij 
Geestelijk leven en daarin vrucht dragen is afhankelijk van 
onze verhouding tot de Here Jezus Christus. Met Hem 
verbonden zijn en blijven, zijn daarin nadrukkelijke 
voorwaarden.  
Jezus spreekt hierover in het beeld van de wijnstok en de 
ranken (Joh.15). Het beeld van ‘de rank die aan de wijnstok 
blijft’ stelt ons de vraag: ontvangt mijn leven de voeding uit 
de omgang met Jezus, die Hij ons aanbiedt? Die voeding 
komt tot ons door Woord en Geest, dus door het lezen van en 
leven naar de Bijbel, het gehoorzamen van Gods geboden. 
Het is gelovig vertrouwen op wat Christus ten behoeve van 
ons heeft volbracht. Daarbij mogen we kracht ontvangen in 
de christelijke gemeente, het geestelijke huisgezin waartoe 
we behoren. En dat in evenwicht met het strijden tegen de 
zonde van de oude mens met zijn verlangens. Rusten in 
Jezus’ overwinning en strijden in de kracht van de Geest.  
Geestelijk vrucht dragen doen we niet door eigen prestaties, 
maar komt voort uit onze verbondenheid met de Here Jezus. 
Vandaar de oproep van Jezus aan wie Hem willen volgen om 
dicht bij Hem te blijven, zoals een rank aan de wijnstok 
vastzit. Wanneer wij zonder persoonlijke omgang met Jezus 
leven, zijn al onze pogingen om christen te zijn 
onvruchtbaar! Wanneer echter ons leven met dat van Jezus 
meer en meer verweven raakt, zal Hij ons door het leven, ja, 
door nood en dood heen helpen. Ieder mens maakt 
tegenspoed mee in zijn of haar leven. Maar in verbinding met 
Jezus zink je niet in de diepten weg. Hij zal ons steeds weer 
zo leiden, dat we vrucht dragen, soms zonder dat we het zelf 
zien of bemerken. Ook al zijn er hoogte en dieptepunten, de 
dagelijkse omgang met het leven van Jezus houdt ons in 
balans.  
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Het beeld van de wijngaard 
In het beeld dat Jezus gebruikt staan de verschillende 
‘beelddragers’ ergens voor: God is de wijngaardenier. Hij is 
de eigenaar van de wijngaard en doet wat Hem goeddunkt in 
zorg en snoei. Het is Hem om de opbrengst te doen. Christus 
is de wijnstok, de plant die uit zijn wortels de levenssappen 
doorgeeft. De ranken vormen een beeld voor de volgelingen 
van Jezus Christus, ook wel aangeduid als discipelen, 
gelovigen of naar Hem vernoemd: christenen. Gelovigen zijn 
in dit beeld vruchtbare ranken die door hun verbondenheid 
met de wijnstok Jezus vrucht dragen. Het belang voor de 
ranken zit in de verbondenheid met de wijnstok, het 
daadwerkelijk vrucht dragen volgt dan ‘als vanzelf’. De 
voorwaarde is: aan Hem gehecht blijven! Wat Hij onder dat 
dragen van vrucht verstond, geeft Jezus hier niet nader aan. 
Waarschijnlijk doelt Hij daarmee op alles, waaruit zijn 
discipelen konden laten blijken dat er bij hen sprake was van 
een hechte band met Hem en van een levend geloof. Het 
‘elkander liefhebben’ viel daar zeker onder (vs.12, 17). Maar 
we zullen daarbij toch ook moeten denken aan het winnen 
van anderen voor de kring rond Jezus (vgl. 4:36 en 
12:24vv.). 
 
Jezus’ woord bewaren 
Het zegenende en reinigende werk van de wijngaardenier is 
bij de discipelen al begonnen: Jezus zegt immers dat zij rein 
zijn, om het woord dat Hij tot hen gesproken heeft (vs.3). 
Jezus’ woorden zijn geest en leven (Joh.6:63,64). Wat een 
belofte, wat een zegening als een mens leert luisteren naar 
het woord van Jezus! Het heeft er zelfs toe geleid dat de 
eerste discipelen al geestelijk vrucht konden dragen: er 
kwamen anderen tot geloof in Jezus en hun leven veranderde 
in de omgang met Hem. Nu komt het erop aan ‘in Hem te 
blijven’ (vs.4), dus dat Jezus’ volgelingen volharden in deze 
groei en vernieuwing van hun leven! Immers, hoe we met 
Jezus’ woorden zijn omgegaan, dat zal ons oordelen op de 
grote dag (Joh.12:48). Door het woord van Jezus vindt 
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uiteindelijk de grote scheiding plaats tussen gelovigen en 
ongelovigen. En wat zijn er grote beloften voor wie Zijn 
woord bewaart! (Joh.8:51).  
 
Levensgemeenschap 
In het Nieuwe Testament is de geestelijke verhouding, de 
verbondenheid van de gelovige met Christus een centrale 
zaak. Jezus belooft zelfs aan zijn  discipelen, dat Hij met hen 
zal zijn tot in de voleinding der wereld (Matth.28:20). De 
apostel Paulus schrijft, dat bij de komst van Jezus de 
gelovigen veranderd zullen worden om ‘altijd bij de Here te 
blijven’ (1Thess.4:17). De vervulling van de belofte ‘Wie in 
Mij blijft, en Ik in hem’ (vs.5) is een ononderbroken 
gemeenschap met God in Christus. Dat wil in elk geval 
zeggen dat een discipel van Jezus nooit en nimmer aan 
zichzelf overgeleverd is. Een volgeling van Jezus behoeft 
niet alles van zichzelf te verwachten, op zichzelf te steunen. 
Zijn rijkdom en leven vindt hij of zij in de persoonlijke 
omgang en verbondenheid met de Here Jezus Christus. Dit is 
wel een verborgen werkelijkheid. Alleen wie gelooft, heeft er 
weet van. Maar het is tegelijk een realiteit die ervaren wordt 
midden in het gewone leven. Blijven in Jezus is een groot 
geheim en tegelijk een geweldige te ervaren werkelijkheid. 
Het gaat daarbij niet om een aantal overtuigingen, die men 
nu eenmaal bezit (of niet). Maar het gaat om een persoonlijke 
geloofsgemeenschap. Een relatie, een innerlijke eenheid en 
verbondenheid met het leven van de Here Jezus. Concreet 
krijgt dit leven gestalte in (en wordt het gevoed door) het 
lezen van de Bijbel en daarover denken en spreken, gebed, 
de geloofsgemeenschap met broeders en zusters en het 
uitdragen van Jezus’ liefde in handel en wandel.  
 
Zonder Mij kunt u niets doen 
In het geestelijke leven bestaat altijd weer het gevaar van 
‘varen op eigen kompas’. Zonder het zelf te merken kan dat 
in je leven binnensluipen. Zo kan je opeens tot de ontdekking 
komen dat je weinig of niet meer bidt, veelal omdat je zo 
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vervuld bent geraakt van je eigen leven, dat je ongemerkt 
denkt het zelf wel af te kunnen. Of het schiet er gewoon bij 
in. Jezus ziet dat als een groot gevaar. Doordingend zegt Hij 
tegen zijn discipelen: ‘Zonder Mij kunnen jullie niets doen’. 
Wat een klemmende kracht is er in dat woord! Het roept 
allerlei weerstanden in ons op. Moet dan alles ten diepste van 
God komen? Het is een woord vol waarschuwing en ernst. 
Het gaat over de volstrekte afhankelijkheid van discipelen 
voor wat betreft hun geestelijk leven en vrucht dragen. Een 
afhankelijkheid waarbij wij overigens niet uit- maar 
ingeschakeld worden: ‘Blijft in Mij, gelijk Ik in u’ is een 
essentiële opdracht voor het vrucht dragen dat discipelen 
doen! Juist in de diepe verbondenheid met de Here Jezus 
komen de krachten los, worden de activiteiten zichtbaar die 
geestelijke vrucht geven. Discipelen van Jezus zijn en blijven 
gewone mensen van de straat, van het werk, van het gezin en 
de gemeente, in ziekte en gezondheid. In Jezus blijven 
bewaart hen voor verdorring en verkilling. In Jezus blijven 
betekent zeker ook leven in de onderlinge gemeenschap met 
andere gelovigen. Waar het eigene van de ander wordt 
gerespecteerd, een gemeenschap die de enkeling wel degelijk 
belangrijk vindt, zodat de een voor de ander grote betekenis 
heeft. Het blijven van de ranken in de wijnstok roept het 
beeld op van luisterende discipelen, die aan alle kanten open 
staan voor de stem en het woord van Jezus. In het luisteren 
om te gehoorzamen wordt de vrucht al zichtbaar! In het 
weten zonder Jezus niets te kunnen doen, vinden wij kracht. 
Het gaat er wel degelijk om wat wij als gelovigen doen, maar 
dan in en vanuit verbondenheid met Christus!  
 
Tot eer van God 
Het merkwaardige is, dat wanneer discipelen als ranken in de 
wijnstok zijn en blijven, als ze vrucht dragen, dan komen zij 
niet zelf in de aandacht te staan. Zij bereiken er geen eer mee 
in de wereld. Jezus zegt, dat in de vele vruchten de Vader 
verheerlijkt wordt. Als de geestelijke vrucht zichtbaar wordt, 
dan gaat in het Koninkrijk van God blijkbaar de aandacht 
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niet in de richting van de ranken, maar naar de Wijnstok en 
de Landman. Jezus heeft felle kritiek tegen mensen, die hun 
goede werken doen om er zelf door in de schijnwerpers te 
komen. De orde van het Koninkrijk is met die eigenroem niet 
gediend! Het loopt in het Godsrijk niet dood in een 
mensverheerlijking, maar het eindigt in een voortdurende 
heerlijke lofprijzing op de God van het leven. Deze woorden 
van Jezus over de wijnstok en de ranken leren ons 
nauwkeurig toe te zien op ons eigen geestelijk leven. Want 
de eer van God is ermee gemoeid. Het gaat hier niet om het 
zeggen, maar om het zeggen en doen!  
 

Laat m’in U blijven, groeien, bloeien, 
O Heiland, die de wijnstok zijt 
Uw kracht moet in mij overvloeien 
Of ‘k ben een wis verderf gewijd. 
Doorstroom, beziel en zegen mij, 
Opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 
 
Nee, Heer, ik wil van U niet scheiden, 
‘k blijf d’ Uw altijd, blijf Gij de mijn’! 
Uw liefde moet alom mij leiden, 
uw leven moet mijn leven zijn, 
uw licht moet schijnen in mijn huis 
bij kruis naar kracht en kracht naar kruis. 
 
Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen, 
dan wint mijn ziel door U in kracht! 
Het werk in need’righeid begonnen, 
wordt dan in heerlijkheid volbracht. 
Wat in de winds’len sliep, ontbot 
En komt in ’t licht en rijpt voor God. 
 
Jan.J. Lodewijk ten Kate (RBL 125) 
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9. Het hebben van de gezindheid van Christus 
 
 
 
Wanneer de apostel Paulus uitlegt wat het verschil is tussen 
het wandelen naar de Geest en het wandelen naar het vlees 
(Rom.8:5), dan begint hij met dezelfde nogal scherpe 
onderscheiding die ook de Here Jezus maakte in zijn gesprek 
met Nicodemus: ‘Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en 
wat uit de Geest geboren is, is Geest.’(Joh.3:6). Hier worden 
de natuurlijke mens en de geestelijke mens tegenover elkaar 
gesteld. Het zijn de twee zijnswijzen: die van het vlees en die 
van de Geest. ‘Vlees’ is in dit verband de aanduiding van de 
zijnswijze die de mens van nature eigen is en die als zodanig 
zijn denken en doen bepaalt. Dit natuurlijke bestaan houdt 
het onvermogen van de mens in om op eigen kracht het 
Koninkrijk van God binnen te gaan en het daarbijbehorende 
leven uit de Geest te leren kennen. Daarom moet wie uit het 
vlees geboren is eerst nog ‘van boven’ of ‘uit God’ geboren 
worden, door het werk van de Heilige Geest. Wie uit de 
Geest geboren is, is naar zijn wezen ‘geestelijk’; hij of zij 
heeft de gezindheid van de Geest ontvangen. De gelovige is 
door de Heilige Geest bevrijd uit de macht van de zonde en 
leeft nu onder de leiding van de Heilige Geest. Wie Jezus 
oprecht wil volgens is erop bedacht zich niet meer door de 
zonde te laten overheersen, maar de gezindheid en het 
streven van Jezus Christus uit te dragen. Deze gezindheid 
van de Geest van Christus is gericht op ‘leven en vrede’ 
(Rom.8:6).  
 
Het werk van de Geest voor en in ons 
De Geest heet dan ook ‘de Geest van het leven’, Hij geeft de 
gelovige nu al het nieuwe leven (2Cor.3:6). Het is ook de 
Heilige Geest die ons helpt om oude zondige neigingen te 
overwinnen: ‘Indien gij door de Geest de praktijken van het 
lichaam doodt, zult gij leven (Rom.8 vs.13). Het gaat daarbij 
om een steeds opnieuw overwinnen van de zondige 
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begeerten (6:11-13; Col.3:5). De gelovige volgeling van 
Jezus strekt zich daar naar uit wanneer hij zich voortdurend 
stelt onder de leiding en de kracht van de Heilige Geest. De 
Geest is daarbij geen hulpmiddel, maar onze Helper, die leidt 
en wijst op het volbrachte werk van Christus ten behoeve van 
ons. Zo wijst de Geest niet allen de weg, maar gaat daarin 
ook met ons mee, zodat wij meer en meer door Gods wil 
bepaald worden (Rom.8:14). Gelovigen staan wel voor de 
keuze of ze zich wel of niet laten leiden door de Geest (vgl. 
Gal.5:18). Zij die werkelijk door de Geest geleid worden, 
zijn de ‘zonen van God’. Deze uitdrukking uit het OT 
(Deut.14:1; vgl. Rom.9:4) geeft aan dat er een bijzondere 
liefdevolle relatie is tussen God en zijn volk; in dit verband 
tussen God en degenen die door de Geest zijn vervuld en 
worden geleid (Gal.4:6; 3:26).  Het gaat hier uiteraard om 
mannen en vrouwen, om zonen en dochters (vgl. 2Cor.6:18)! 
De Geest bemiddelt de vrede en de harmonie met God en is 
zo de bemiddelaar door wie elke gelovige met God de Vader 
communiceert (Rom.8:26,27). Het is ook de Geest door wie 
we diep van binnen vreugde en vrede met God ervaren.  
 
De gezindheid van het vlees 
De gezindheid van het vlees is vijandschap is tegen God, die 
de bron is van alle leven. Daarom loopt dit ‘bedenken’ uit op 
de dood (Rom.8:7). Het woord vijandschap geeft de scherpte 
heel goed aan. De oude, in zonde gevallen mens, rebelleert 
tegen Gods wetten. Hij wil zichzelf handhaven en vat iedere 
wet of ieder gebod van God op als een beperking van zijn 
eigen vrijheid en zijn recht op zelfbeschikking. Vanwege zijn 
egoïsme en zelfhandhaving kan een ongelovige zich (uit 
zichzelf) niet onderwerpen aan de wet en wil van God. Het 
vleselijke in die mens wordt zodanig door de zonde 
beïnvloedt en beheerst, dat het helemaal niet in staat is te 
gehoorzamen aan de wet en wil van God. De wet van God is 
hier de openbaring van Gods wil zoals we die bv. in de wet 
van Mozes vinden. Zij die ‘in het vlees zijn’, zijn dus die 
mensen van wie het leven wordt bepaald door de verlangens 
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en hartstochten van het vlees, dat is de oude gevallen natuur. 
Omdat hun motieven en verlangens tegengesteld zijn aan die 
van God kunnen zij de Here God niet behagen. Dat kan 
alleen door zichzelf in gehoorzaamheid aan Hem toe te 
wijden (vgl. Rom.12:1,2; 1Cor.7:32).  
 
Gij zijt in de Geest, althans,  
indien de Geest van God in u woont. 
De gelovige Romeinen aan wie Paulus zijn brief schrijft, zijn 
niet meer ‘in het vlees’ in die zin, dat hun leven bepaald 
wordt door de zondige begeerten van de oude natuur. Zij zijn 
‘in de Geest’. Deze uitdrukking wordt gebruikt om aan te 
geven dat zij leven in de invloedssfeer en onder de leiding 
van de Heilige Geest. Het zijn door de Geest veranderde 
mensen, in wie de Geest van God woont. Diezelfde Geest 
inspireert hen in het doen van het goede en leidt hen in hun 
levenswandel. Paulus gaat er daarbij van uit dat gelovigen de 
Heilige Geest hebben ontvangen. Zij zijn zich dat ook zelf 
bewust (vgl. Gal.3:2). Toch sluit de apostel niet uit, dat er in 
de gemeente van Rome sommigen zijn in wie de Geest (nog) 
niet woont (vgl. Hand.8:15,16; 19:2).  Het ‘wonen’ van de 
Geest wijst op een permanente aanwezigheid en 
werkzaamheid van de Heilige Geest in de gelovigen. Zo 
bemiddelt de Heilige Geest het contact en de gemeenschap 
met Christus, zodat Paulus kan zeggen dat door de Heilige 
Geest Christus zelf in de gelovigen woont (Gal.2:20; 
Ef.3:17). Wie de Heilige Geest niet heeft, dat wil zeggen wie 
niet tot geloof is gekomen en door de Heilige Geest 
veranderd bepaald wordt, leeft voor zichzelf (1Joh.3:24).  

Gevolgen van ‘de gezindheid van Christus’ 
Wanneer de Heilige Geest, de Geest van Christus (Rom.8:9), 
in iemand woont dan is Christus zelf aanwezig (2Cor.13:5; 
Gal.2:20). De inwoning van de Heilige Geest brengt het 
leven van Jezus met zich mee.  Op grond van het feit dat God 
aan gelovigen zijn Geest gegeven heeft, vermaant Paulus in 
Rom.12:2 de gemeenteleden in Rome: ‘Wordt niet 
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gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de 
vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt onderkennen 
wat de wil van God is, het goede, welgevallige en 
volkomene.’  Er is met deze christenen dus iets gaande: aan 
hen voltrekt zich het wonder van de vernieuwing van hun 
leven. Weliswaar zal deze vernieuwing pas voleindigd zijn in 
de eeuwige heerlijkheid, dat neemt echter niet weg dat de 
uitwerking daarvan nu al zichtbaar wil worden. Het is vooral 
het ‘bedenken’, het verstand van de vernieuwde mens die 
zich door de Geest begint te vernieuwen. De gelovige begint 
zich daardoor te richten op wat de wil van God is. Wanneer 
ons verstand, het denken, bezig is vernieuwd te worden, dan 
beginnen we voor het goede van God oog en hart te krijgen. 
We raken meer en meer op Gods wil georiënteerd en gaan 
die doen. Op deze wijze wordt het hele leven langzamerhand 
hervormd en vernieuwd. Wij beginnen ons te gedragen naar 
de ‘gezindheid van Christus’. Laten wij ons aan dit wonder 
van innerlijke vernieuwing door de Geest niet onttrekken, 
maar ons er gewillig aan overgeven. Sterker nog, laten wij 
ons toewijden aan het leven dat Jezus door Zijn Geest in en 
door ons wil bewerken. In Efeze 4:23 heet dit: verjongd 
worden door de geest van uw denken. Ook hier gaat het om 
de vernieuwing van het centrum van je eigen 
persoonlijkheid. Deze vernieuwing komt ten diepste niet tot 
stand door onze eigen activiteit. Het is een werk dat de Geest 
van God in een aan de Here Jezus overgegeven leven 
uitwerkt. Wie deze gezindheid van Christus hebben, weten 
van de verbondenheid met God. Zulk ‘hebben’ is dienen, dat 
uiteindelijk overgaat in de woorden die ik ieder toewens eens 
te mogen horen: ‘Ga in tot het feest van uw Heer (vgl. 
Matth.25:21,23).’  
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10. De Heilige Geest en ons persoonlijke leven 
 
 
 
In dit hoofdstuk zoeken we antwoorden op de volgende 
vragen over de Heilige Geest:  
 

1. Wat doet de Heilige Geest? 
2. God is geest, waarom dan nog een Heilige Geest? 
3. Hoe ervaar of bemerk je de Heilige Geest? 
4. Wat kan er de oorzaak van zijn als je de Geest niet of 

nauwelijks ervaart? 
 
Als we nadenken over de Heilige Geest willen we dat 
bovenal doen in het kader van de woorden en begrippen die 
de Bijbel gebruikt. Dit is belangrijk en principieel, anders 
gaan we gemakkelijk van alles en nog wat over God en de 
Geest zeggen waarvan we niet weten of het wel waar is. De 
Bijbel spreekt zeer veel over het werk van de Heilige Geest 
en vertelt ons allerlei bijzonderheden over de Geest en over 
het werk dat van Hem uitgaat. Zonder de Bijbel zouden we 
de Heilige Geest niet kennen en niets over Hem weten. In de 
Bijbel leren wij hem kennen al vanaf de eerste bladzijde en 
in een van de eerste verzen (Gen.1:2). Hoe leren we daar de 
Geest kennen? 
 
 
Wat doet de Heilige Geest? 
 
Een paar hoofdlijnen in OT en NT  
Het Hebreeuwse woord (ruach) dat in Genesis 1 met Geest 
vertaald wordt, kan ook adem betekenen. Zo wordt het 
bijvoorbeeld in Job 33:4 genoemd: ‘de adem van de 
Almachtige’, dus de adem van God, dat is meer 
gepersonifieerd ‘de Geest van God’ (Gen.6:3; Ps.104:30). De 
begrippen ‘geest’ en ‘adem’ zijn verbonden met leven. Het 
beeld van God als geest geeft de fundamentele gedachte weer 
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dat God de gever van het leven is. We lezen dit aangaande 
schepping en herschepping, zowel in het natuurlijke als in 
het geestelijke. 
 
Het is ook in eerdere hoofdstukken al genoemd: in de Bijbel 
wordt de Heilige Geest beschreven met de kenmerken van 
een persoon. Wat zijn kenmerken van een persoon? Dat hij 
of zij zelfstandig is, kennis heeft, gevoel heeft en een wil. 
Het gaat dan bij de Heilige Geest uiteraard niet om een 
menselijke persoon, want dan zou je ook kunnen denken aan 
lichamelijke kenmerken als handen, voeten en een mond. Het 
gaat om een goddelijke, om een geestelijke persoon. Het gaat 
naar de taal van de Bijbel om God zelf. De Heilige Geest is 
de Geest van God, onderscheiden van God de Vader en God 
de Zoon (bv. Matth.28:19).  
 
De Geest van God zweefde over de wateren (Gen.1:2). 
Hoewel de aarde nog leeg was en in duisternis gehuld, is 
Gods Geest, de bron van licht en leven al aanwezig. De 
Geest overziet alles, het heelal is Gods schepping, en zorgt 
voor de volgende scheppingsdaden (zie Ps. 33:6 en 104:30). 
Het werk van de Geest heeft dus een belangrijke plaats in de 
schepping van hemel en aarde en daarna in alle natuurlijke 
groei en ontwikkeling.  
 
De Geest van God heeft van doen met de bijzondere gaven 
en bekwaamheden van de mensen. Van een zekere Bezaleël 
wordt gezegd, dat hij bijzonder bekwaam is om ontwerpen 
uit te voeren in goud, zilver en koper, wij zouden zeggen een 
bekwame edelsmid, en dan lezen we dat hij ‘vervuld was met 
Gods Geest’. (Ex.31:3). Zoiets lezen we ook bij Jozef 
(Gen.41:38) en Simson. Een klein en nietig mens wordt door 
Gods Geest tot een held of een toonbeeld van wijsheid, 
inzicht of bekwaamheid. Door Gods Geest kan een mens 
gaan profeteren, dromen dromen of gezichten zien die 
ongedachte werkelijkheid inhouden.  
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De Geest van God kan een mens of een groep mensen leiding 
geven. In Psalm 143:10 wordt nadrukkelijk gebeden om op 
deze manier leiding van de Heilige Geest te ontvangen. Het 
gaat er daarbij om te weten wat je doen moet en hoe je iets 
doen moet, zoals God het graag wil. We lezen dit onder meer 
bij Ezechiël over de manier waarop het volk met Gods 
voorschriften omgaat (Ez. 36:27; vgl. Jes. 63:11-14). De 
leiding van de Heilige Geest is voor wie er naar luistert een 
bijzonder behulpzame zaak, een weldaad. Het bijzondere van 
de leiding van de Geest is dat deze zich niet opdringt of 
dwingend ingrijpt, maar zich aanbiedt zo dat je zelf de keuze 
mag en moet maken. Je zou kunnen zeggen dat de Geest zich 
daarin voordoet in ‘bescheidenheid’. De Geest houdt de 
mens verantwoordelijk. Dit betekent dan wel dat je de 
leiding van de Geest naast je neer kunt leggen en ontlopen. 
Het volk Israël heeft daar veel negatieve ervaring mee 
opgedaan. We lezen regelmatig dat het ‘weerspannig was 
tegen de Geest’ (Ps.106:33). Daarmee kunnen mensen de 
Geest ‘bedroeven’ (Jes. 63:16). In die innerlijke worsteling 
behaalt de Geest wel vaak de overwinning. Dat lezen we in 
de prachtige woorden van Jeremia (20:7). Samengevat: de 
Geest gaat op een heel voorzichtige wijze om met de eigen 
verantwoordelijkheid van ons als mens. Dat is een kenmerk 
van zijn heilige leiding: Hij dwingt niet, dringt zich niet aan 
ons op, maar dringt aan. De Geest raakt ons innerlijk, neigt 
ons tot het goede. 
 
Het werk van de Geest, zoals we dat in de Bijbel lezen, is 
‘gewoner’ als wij vaak denken. Elke lentemorgen, wanneer 
God de aarde vernieuwt doordat de bomen gaan uitbotten en 
de bloemen gaan bloeien, heeft van doen met de Geest van 
God. Wanneer een deskundig iemand talent heeft voor zijn 
vak, is dat niet los te denken van de Heilige Geest. De boven 
ons natuurlijke leven uitgaande Geest van God tilt het 
gewone op, maakt het alledaagse mooi en laat zo iets van 
God zelf zien. Daarin openbaart God van zichzelf aan ons 
(Rom. 1:20-24). 
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Het werk van de Geest is de drijvende kracht waardoor God 
mensen tot Zijn doel laat komen. De Geest maakt ons tot 
andere mensen, trekt ons weg uit onze heilloze weg, 
vernieuwt ons hart, geeft ons genade en vrede om te leven 
zoals God het wil. In het Nieuwe Testament wordt dit 
‘wedergeboorte’ genoemd (Joh.3).  
 
Nadruk op enkele hoofdlijnen 
In het Nieuwe Testament komt door de persoon van de Here 
Jezus het werk van de Geest veel nadrukkelijker en 
genuanceerder naar voren. Ook komt het vernieuwende werk 
van de Geest in de gelovigen op de voorgrond. De gaven van 
de Geest die aan de gelovigen worden ‘uitgedeeld’ zijn er 
maar niet voor hen zelf, maar dienen ergens toe: voor de 
uitbreiding van Gods koninkrijk en de opbouw van de 
christelijke gemeente. In alles wat er van de Geest en zijn 
werk gezegd wordt, neemt de Here Jezus nu een centrale 
plaats in.  
 
De Geest is in het NT de Geest van Christus. Dit wil zeggen 
dat het sinds Pinksteren in het bijzonder de opgestane Here 
Jezus is die de Geest geeft aan wie bij Hem behoren. Heel 
het werk van de Geest is sinds de komst van Jezus betrokken 
op en opgenomen in het grote heilswerk dat God in de 
wereld doet, de redding en vernieuwing door Jezus Christus. 
 
De Heilige Geest werkt in ons hart 
Dat we gaan geloven wat de Bijbel zegt over de Here Jezus 
en niet alleen dat dit de waarheid is, maar dat dit voluit 
bedoeld is voor ons persoonlijke leven. Door de invloed van 
Gods Geest wordt een mens wedergeboren (Joh.3; 1Petr.1:3, 
23; Titus 3:5). 
 
Dat we Jezus Heer noemen en willen doen wat Hij van ons 
vraagt, dat bewerkt de Geest in ons leven (1Cor.12:3).  
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Heel ons leven als christen, de vrucht in groei en de gaven 
om daarmee te dienen, is het gevolg van het genade- en 
liefdevolle werk van de Heilige Geest in ons.  
De gewone en buitengewone krachten die gelovigen mogen 
doen in de naam van de Here Jezus Christus zijn  het gevolg 
van de Geest, die in ons woont. 
 
Kenmerken van de Heilige Geest waarin de vraag naar wat 
de Geest doet voor gelovigen duidelijk wordt beantwoord: 
 

• De Geest heeft gevoel, verstand en wil: Ef.4:30; 
1Cor.2 en 12:11. 

• De Geest spreekt: Hand. 8:29. 
• De Geest helpt en doet voorbede: Rom. 8:29. 
• De Geest getuigt: Joh.15:26. 
• De Geest overtuigt: Joh.16:8,9. 
• De Geest geeft leiding aan de gelovige discipelen  

van Jezus: Joh.16:6,7,13. 
• De Geest stelt mensen aan: Hand.20:28. 
• De Geest kan bedroefd worden: Ef.4:30. 
• De Geest kan beledigd, gesmaad worden: Hebr.10:29. 
• De Geest kan gelasterd worden: Matth.12:31,32. 
 
Wat betekent dit voor ons? 
Met een persoon zullen wij persoonlijk omgaan. Wanneer we 
de Heilige Geest uit de Bijbel leren kennen als een Persoon 
van goddelijke majesteit en heerlijkheid, dan zal onze 
belangrijkste vraag zijn: Hoe kan de Heilige Geest een 
grotere plaats in mijn leven krijgen en mij meer tot eer van 
God gebruiken? Deze vraag is belangrijk voor een goed 
verstaan van wie en hoe de Heilige Geest is: gebruikt de 
mens God of gebruikt God de mens? De gedachte dat de 
mens zich van God en zijn kracht bedient is heidens. De 
gedachte dat God de Heilige Geest in ons woont, van ons 
bezit neemt en ons wil gebruiken is voluit bijbels en 
christelijk. 
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Nadrukkelijk bidden om de vervulling met de Geest 
De grote lijn in heel het Nieuwe Testament is deze: in de 
Geest zijn, de Geest hebben of ontvangen hebben, door de 
Geest leven, of door de Geest geleid worden – dit zijn 
woorden die gebruikt worden voor alle gelovigen (vgl. 
Rom.8:9; Gal.5:25; Rom.8:14). Het NT gaat er vanuit dat 
God aan de gelovigen zijn Geest gegeven heeft.  
We lezen dan ook (bijna) nergens de opdracht voor 
nieuwtestamentische gelovigen die in de naam van Jezus 
gedoopt zijn om de Geest te ontvangen. Dit geeft mijns 
inziens aan dat er niet gesproken moet worden over een 
aparte ‘doop met de Geest’ als iets dat boven de 
wedergeboorte uitgaat.  
 
Er zijn echter wel teksten waarin de gelovigen na hun 
bekering nadrukkelijker dan bij het tot geloof komen de 
Geest ontvangen, ofwel worden vervuld met de Heilige 
Geest. Het moet de apostelen op de een of andere manier zijn 
opgevallen dat de Samaritanen, die al wel tot geloof 
gekomen waren, nog niet waren vervuld met de Heilige 
Geest (vgl. Hand. 19:2). Mogelijk zagen of hoorden ze dat er 
geen vrucht of geestelijke gaven functioneerden (zie vs. 16). 
Uit dit vers blijkt dat het ontvangen van (de vervulling met) 
de Geest niet automatisch gekoppeld is aan de bekering en 
het tot geloof komen of aan de doop in de naam van Jezus 
(zie Hand.10:44; 19:5,6). Toch mag het er ook weer niet van 
worden losgemaakt (zie o.m. Hand.2:38)! De gave van de 
Heilige Geest is Gods belofte in verband met de bekering en 
de doop in de naam van Jezus! Maar er kunnen blijkbaar 
situaties zijn waarin er een tijdsperiode zit tussen het tot 
geloof komen en het nadrukkelijk ontvangen (en gaan 
ervaren) van de vervulling met de Heilige Geest en het leren 
kennen van Zijn gaven.  
 
Voorbede om tot dat nadrukkelijk ontvangen van Gods Geest 
te komen is in zo’n situatie dus een goede en bijbels 
verantwoorde zaak. Want het is wel degelijk van belang dat 
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de Geest náást zijn werk van rechtvaardiging (bij het tot 
geloof komen) en heiliging (in het dagelijkse christenleven) 
de ruimte krijgt om ons te vervullen, waardoor Christus meer 
en meer beslag legt op onze eigen individualiteit en op onze 
hele persoonlijkheid en waarbij Hij zijn bijzondere gaven aan 
ons toedeelt! Wanneer je als gelovige bidt om de vervulling 
met de Heilige Geest wil je ruimte maken dat de Geest in je 
persoonlijk leven en in je karakter dieper kan doorwerken. Je 
bidt om zelf toegerust te worden met wat God aan jou wil 
geven om meer dienstbaar te worden in het werk van God 
binnen de christelijke gemeente en in de wereld. Een 
toewijdend gebed en de daarbij behorende overgave zijn 
voor gelovige mensen wel degelijk van zeer groot belang!  
 
 
God is geest, waarom dan nog een Heilige Geest? 
 
Op deze vraag is eigenlijk geen goed en afdoend antwoord te 
geven. Het ‘waarom’ van God of van de Heilige Geest is niet 
iets dat onze begripswereld kan uitleggen of bevatten. Wij 
proberen na te spreken wat de Bijbel ons over God leert en 
hoe wij Hem daarin mogen leren kennen. De waaromvraag 
geeft niet altijd antwoorden. 
 
Wel kunnen we denken over het antwoord op de de vraag: 
waarin verschilt nu het werk van de Heilige Geest van de 
taak van God de Vader en van die van God de Zoon? 
 
Alle dingen die God doet, zijn uit de Vader, door de Zoon, in 
de kracht van de Heilige Geest. In al het werken van God 
zijn alle drie de goddelijke personen betrokken. Daarin is wel 
enig onderscheid te maken: zoals de Vader voorop staat bij 
het scheppingswerk en de Zoon bij het verlossingswerk, zo 
staat de Geest voorop bij het vernieuwende werk in de 
mensen. De Geest maakt dat we wedergeboren worden en 
maakt ons daardoor geestelijk levend, de Geest rechtvaardigt 
ons voor de rechtbank van God door het offerwerk van Jezus 
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op ons leven toe te passen en heiligt ons door de woorden 
van Gods wet in ons hart levend te maken en ons de kracht te 
geven een heilig leven te leiden.  
 
 
Hoe ervaar of bemerk je de Heilige Geest? 
 
Wie in de Here Jezus Christus gelooft, weet dat de Heilige 
Geest in hem of haar woont op grond van wat de Bijbel 
daarover zegt. Het begint dus niet bij onze ervaringen, maar 
met geloof in wat de Bijbel daarover zegt. De Bijbel leert 
duidelijk: elke ware gelovige, jong of oud, heeft de Heilige 
Geest in zijn of haar leven ontvangen (Ef.1:13; Rom.8:9; 
1Cor.6:19; 2Cor.1:21vv.).  
Als het goed is, weet je het niet alleen door geloof, maar ook 
door ervaring. Je merkt het omdat de Geest je gedachten 
stuurt ten goede, je van de verkeerde dingen wil afhouden en 
dat merk je van binnen in je gedachteleven. De ervaring van 
de Geest merk je in je gedachteleven, maar ook in je streven 
naar het goede en willen nalaten van het kwade, je merkt het 
in de goede keuzen die je maakt ook als je er strijd mee hebt 
(vergelijk Rom.8:5,6; 13-16, 23 en 26).  
 
Als je bewust en onder berouw van zonden tot geloof in de 
Here Jezus komt en vergeving ontvangt, een nieuwe 
schepping wordt, dan noemen we dat de doop met de Heilige 
Geest. Je wordt ondergedompeld in het leven dat de Geest 
wil geven. Je leeft niet meer naar je eigen wil en verlangen, 
maar het leven in de Geest is je nieuwe domein. De doop in 
de Geest is eenmalig, het is het binnenkomen in de 
levenssfeer van de Geest van God. De doop in de Geest 
gebeurt door de Here Jezus (Matth.3:11,12) die ons leven 
onderdompelt in de Geest van het koninkrijk van God 
(Hand.1:5; 1Cor.12:13).  
De doop in de Geest is: wij zijn onder de directe invloed van 
de Geest, het is de inwijding in het lichaam van Christus, op 
voorwaarde van geloof in de Here Jezus Christus 
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Het leven in de vervulling met de Heilige Geest is een 
opdracht die bijvoorbeeld de apostel Paulus onder woorden 
brengt ‘Bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, 
maar wordt vervuld met de Geest’ (Ef.5:18). Dat betekent: de 
Geest woont groeiend in ons. We geven meer en meer van 
onszelf uit aan de heerschappij van de Here Jezus en we 
ontvangen toerusting en kracht om te dienen in het 
koninkrijk van God. De uitwerking daarvan wordt ook 
ervaarbaar, namelijk in een overvloedig leven met God. Het 
wordt zichtbaar in gehoorzaam doen wat Hij van ons vraagt, 
in de vrucht van de Geest die zich in ons karakter gaandeweg 
meer openbaart en door ervaringen van Gods werk in en door 
ons heen. De vervulling met de Geest is er op voorwaarde 
van onze blijvende (dagelijkse) omgang met God, de 
opbouwende uitoefening van de ons gegeven geestesgaven 
en het uitwerken van onze talenten. Vervulling met de Geest 
is niet eenmalig bedoeld, maar voortdurend, herhaaldelijk, 
veelvuldig en groeiend.  
 
Uitwerkingen van een met de Geest vervuld leven zijn 
bijvoorbeeld: open staan voor de Bijbel, het Woord van God, 
afhankelijk leren leven van het werk van Jezus Christus, je 
zonden opruimen en belijden voor de Here, alsook oprecht 
zijn voor God en de mensen. 
 
Samengevat kunnen we zeggen dat een leven, dat vervuld is 
met de Heilige Geest wordt gevormd uit: overwinning over 
de zonde; geloofszekerheid (wij onderkennen dat we in Hem 
zijn); regelmatig gebedsleven (danken, loven, prijzen, eren, 
vragen, praten met God); een groeiend getuigenis (vervuld 
van de Geest spreek je met vrijmoedigheid, ondanks 
opspelende zenuwen); steeds beter leren begrijpen van de 
Bijbel en verlangen deze te lezen, bijbels denken, meer en 
meer onderscheiding krijgen van wat verkeerd en wat goed 
is; de vrucht van de Geest wordt zichtbaar in je karakter; 
leiding van de Geest in moeilijke omstandigheden 
(antwoorden uit de Bijbel die van toepassing zijn op wat je 
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meemaakt; situaties waarin je erdoor geholpen wordt); troost 
en bemoediging; kracht putten uit wie Christus voor jou is; 
het leren toepassen van de geestesgaven (Rom.12 en 
1Cor.12) met als doel opbouw van het lichaam van Christus 
(Ef.4:12,13). 
 
 
Wat kan er de oorzaak van zijn als je de Heilige 
Geest niet of nauwelijks ervaart?  
 
Onwetendheid 
Als je weinig in de Bijbel leest of met andere gelovigen over 
deze dingen praat, als je niet geregeld naar de kerk gaat en 
zelden bijbelgetrouwe preken beluisterd, leer je ook niet veel 
over de inwoning van de Geest. Het blijft vaak alleen beperkt 
tot het feit dat we weten dat je door de Geest een nieuwe 
schepping wordt, tot geloof komt. Maar er is nog veel meer! 
Het gaat er daarna om dat je als gelovige groeit, gehoorzaam 
en dienstbaar wordt binnen de christelijke gemeente. De 
Here wil ons door zijn Geest kracht geven om de (innerlijke) 
moeilijkheden te overwinnen, om een zuiver en rein leven te 
leiden, tegen de zonde te strijden, jezelf meer en meer aan 
Hem over te geven, om Hem meer en meer te eren en zo op 
de Here Jezus te gaan gelijken.  
 
Onwil  
Het is een zaak om tot geloof te komen, het is iets anders om 
in het geloof te groeien en volwassen te worden. Sommige 
gelovigen kiezen er helaas voor voor zichzelf te leven. Zij 
stellen een leven in het krachtenveld van de oude mens 
boven het leven naar de Geest van Jezus (Gal.5:16-26). De 
belangrijkste belemmeringen voor de doorwerking van 
geestelijke groei in het leven van zulke ‘vleselijke’ gelovigen 
zijn zoals beschreven: niet beleden zonden; bindingen in 
bepaalde zonden; bindingen met zondige, occulte dingen uit 
het rijk van de duisternis en satan; een niet verwerkte wrok 
of haat, bitterheid uit het verleden over wat anderen je 
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hebben aangedaan. Deze gelovigen hebben helder onderwijs 
uit de Bijbel nodig, maar ook concrete vergeving en 
bevrijding soms. Dat is te vinden in de samenkomsten en 
onder de prediking of het pastoraat in een christelijke 
gemeente waar het evangelie helder en persoonlijk wordt 
beleden, verkondigd en beleefd. Zij hebben hulp nodig van 
meer volwassen gelovigen om in het leven met Jezus te 
groeien. Ze zullen zich voeden met bijbelse gedachten en 
naar goede en geestelijke muziek luisteren. Wie de 
geestelijke strijd kent, heeft het nodig om volhardend te 
bidden en God te danken voor wat Hij is: Overwinnaar! 
 

 
Geest van hierboven, leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen van grote dingen, 
als wij ontvangen al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, 
als wij herboren Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 
Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, doet triomferen 
die naar U heten en in U weten, 
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 
 
G. Gastoldi (1591) LvK 477 
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11. Leven in de Geest van Jezus  
 
 
 
Wat gebeurt er met je wanneer de Heilige Geest in je komt 
wonen? Wat betekent een leven in de Geest voor ons? 
 
In wedergeboorte en bekering bewerkt de Geest van God in 
ons, dat wij het verlossingswerk van de Here Jezus op 
onszelf betrekken: dit deed Hij voor mij! We komen door die 
inwerkende Geest tot overgave, tot geloof. Daar begint het 
mee. De Geest bewerkt dat we ons vertrouwen op de Here 
Jezus gaan stellen, waardoor wij gerechtvaardigd worden 
(Rom.5:1; 4:25). Dit is het meest essentiële werk van de 
Geest ten behoeve van ons. Want alleen omdat Jezus 
Christus onze zonden op zich nam, worden wij 
gerechtvaardigd. Het geloof in Gods liefde, zoals bewezen in 
de Zoon, maakt een mens tot een kind van God, een nieuwe 
schepping. Door innerlijke vernieuwing werkt Gods Geest 
daarna heiliging. Dat maakt een kind van God tot een 
geestelijk volwassene, een vader of moeder in het geloof. In 
de vervulling bewerkt Gods Geest daarbij toerusting. Dat 
maakt een gelovige tot een met gaven en talenten gezegende 
medestrijder, een medearbeider in de christelijke gemeente.  
 
Bij al deze verschillende werkingen van de Geest gaat het 
om één en dezelfde Geest, die wil werken in alle gelovigen. 
Elke gelovige is op de weg van het heil. Iedere christen leeft 
uit, in en door de Geest. Zonder twijfel is de ene gelovige op 
die heilsweg verder gevorderd dan de andere (vgl. 1Cor.3:2 
met Ef.4:13). Voor alle gelovigen geldt, dat wij opgeroepen 
worden om bewust te zoeken naar verdieping en vervulling 
van ons geestelijk leven. Wij zullen ons naar die vervulling 
uitstrekken en mogen om de doorwerking van de Geest in 
ons leven bidden. Dan doen we ons best om wegen te vinden 
die onze geestelijke groei ondersteunen en moeten we zaken 
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nalaten die de voortgang in ons geestelijk leven in de weg 
staan. Zo word je een discipel! 
 
Het verschil in geestelijk leven van de ene en de andere 
gelovige zit hem vaak daarin, dat de één veel meer leeft uit 
de genade en zegeningen die God in Christus aan ons geeft 
dan de ander. De apostel Paulus roept alle gelovigen dan ook 
steeds weer op om voluit te leven uit de rijkdom die ons in 
Christus geschonken is (Ef.1). Laat ik het duidelijk zeggen: 
mijn inziens is er in het NT geen plaats voor een bijzonder 
soort gelovigen, die meer of hoger zouden zijn dan de 
anderen. Ook vind je er geen ruimte voor de gedachte dat er 
bijzondere geestelijke ervaringen zijn voor enkele bijzondere 
gelovigen, ervaringen die los staan van de hele christelijke 
gemeente. Er is binnen het christelijk leven geen plaats voor 
verbijzondering. Wel is er onderscheid tussen ons, namelijk 
naar de mate van ons geloof.  
 
Geloven is Jezus Christus en zijn heil in je hart toelaten en 
dat in je dagelijkse leven uitwerken. Tot eer van God, tot 
welzijn voor de gemeente en tot zegen voor de wereld. Het 
draait immers om het geloof in Jezus, van waaruit alle 
zegeningen gevonden worden. Dan is het van belang om te 
leren leven uit álles wat ons in Christus geschonken is: uit 
genade, door het geloof, vervuld met de Geest, een leven 
lang! Daartoe schenkt de Geest ons gaven en werkt aan onze 
talenten, voor toerusting en vervulling. Wáár we ook door 
het geloof in de Here Jezus deel aan hebben, daar werkt 
Gods Geest in door. Dit is je voortdurend laten vervullen 
door de Geest van Jezus (Ef.5:18). Wat betekent, dat we 
steeds meer naar Christus toegroeien (Ef.4:15), zijn beeld 
gaan dragen, op Hem gaan gelijken. Zo word je een 
beelddrager van Christus! 
 
De Geest werkt in ons dat we willen veranderen naar het 
beeld van Jezus. Wanneer wij dat verlangen niet kennen, is 
dat een belangrijk en ernstig signaal! Het sein staat op rood: 
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zo moet ik niet doorgaan! De Geest zal in elke gelovige een 
verlangen willen uitwerken naar geestelijke groei. Vandaar 
de concrete opdracht: ‘Wordt (voortdurend) vervuld met de 
Geest’ (Ef.5:18), een opdracht voor elk kind van God. Het 
betekent: stel je voortdurend open voor de vernieuwende 
werking van de Heilige Geest, met alle goede gevolgen van 
dien. Het gaat er niet om hoeveel van de Heilige Geest wij 
hebben (als je dat al zou kunnen meten), maar om hoeveel de 
Heilige Geest van ons heeft!  
 
Wij zullen ons dagelijks onderwerpen aan zijn leiding en 
putten uit zijn kracht. Enkele gevolgen van het dagelijks 
vervuld worden met de Heilige Geest lezen we direct na de 
oproep (Ef.5:19-21). Het vol zijn van de Geest laat zich 
merken bijvoorbeeld in de manier waarop we spreken met 
elkaar. Dat zal opbouwend zijn. Het zal ons doen zingen met 
woorden die God eren en uitdrukking geven aan het 
werkelijk geestelijke leven, aan wie God voor ons is. De 
inhoud van onze gezongen woorden zal de bijbelse waarheid 
vertolken, of het nu psalmen, gezangen of geestelijke 
liederen zijn. Onze lofprijzing in het zingen is een middel om 
het vervuld zijn met de Geest als gelovigen samen te ervaren. 
Zo word je een Godlover! 
 
In de samenkomsten van de christelijke gemeente staat God 
en zijn Woord centraal. Daar zijn we samen als 
geloofsgemeenschap om tot God te bidden en Hem te 
danken. Daar is de verkondiging door de preek. Juist ook in 
de gemeente wordt ons geloof vanuit de Bijbel opgebouwd. 
Veelzeggende geloofsliederen worden er op mooie 
melodieën gezongen. Velerlei muziekinstrumenten geven de 
toon aan. Er is eerbied voor God en oog voor elkaar. Dit alles 
geeft natuurlijk geen statisch gemeentebeeld, waarin alles 
vastligt en altijd op dezelfde manier toegaat. Integendeel. 
‘Stel je voortdurend open voor de Geest’ betekent: laat je 
voortdurend bezielen door de Geest van Jezus. Zo word je 
geleid door de Geest, die in je woont als je christen bent. We 
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eren en dienen God hiermee en zo leren we onze naaste 
liefhebben. Dit is de weg van groei tot geestelijke 
volwassenheid. Daarin is, wanneer dat nodig en nuttig is (zie 
1Cor.14), ruimte voor de gave van bijvoorbeeld het spreken 
in tongen (beter: in talen) met de noodzakelijke uitleg, voor 
geloofsgetuigenissen, voorbede, profetische woorden van 
onderwijs, vermaning en bemoediging. Ruimte voor de 
vreugde van het geloof, maar ook ruimte voor het verdriet 
van lijden en beproeving. Alles tot opbouw van allen, dat wil 
zeggen van heel de christelijke gemeente. De Geest is de 
Gever van het nieuwe leven en van geestelijke kracht, de 
Bewerker van reiniging, van heiliging, verdieping en 
vernieuwing, maar ook van barmhartigheid en ontferming 
voor de zwakken. De Geest is de Schenker van liefde voor 
allen, in leven en lijden, de Trooster en Helper bij uitstek.  
 
Het diepste geheim van het christelijke leven is dagelijks 
leven uit de kracht van de Geest van Jezus, die ons verbindt 
met alles wat Christus ten behoeve van ons deed. Daardoor 
ontstaat eerbied voor het leven van Jezus, openheid voor zijn 
onderwijs en dankzegging voor zijn sterven ten behoeve van 
ons aan het kruis. Dat geeft ruimte voor het klagen én het 
juichen van de Psalmen, voor het lijden van het kruis en de 
glorie van de overwinning. Wat is het gróte werk van de 
Geest in ons? Dat wij gaan en blijven geloven in Jezus 
Christus als de Heiland der wereld en de Redder van ons 
persoonlijk leven! Geloven in Jezus, die onze zonden 
vergeeft en ons reinigt van alle ongerechtigheid, maar ons 
ook in Zijn dienst neemt vanwege de komst van Zijn 
Koninkrijk.  
 
Het werk van de Geest brengt ons in levende verbinding met 
de persoon van Jezus Christus en zijn zegeningen! Het 
geheim van de Geest is de gemeenschap met Christus. Dát is 
de vrucht van de Geest: wanneer het leven met Jezus de 
ruimte krijgt, in al de breedte en diepte en lengte die het 
leven eigen is. Het geloof in Jezus Christus is een vitale en 
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dynamische realiteit. Waarin voortdurend een weg is voor 
vergeving en voor vernieuwing van je persoonlijk leven. Zo 
ook voor de gemeenschap van gelovigen, de gemeente. Ik 
geloof in het werk van Gods Geest in een hele reeks 
geestelijke gaven en in de toewijding van een hele reeks 
natuurlijke talenten. Ik geloof dat een mens door gebed en 
overgave kan komen tot een radicale geestelijke 
vernieuwing, gewerkt door Woord en Geest. Ik geloof dat er 
een krachtig getuigenis uitgaat naar de mensen om ons heen 
als onze dagelijkse levenswijze in mooie en moeilijke 
momenten getuigt van onze verbondenheid met Jezus 
Christus. Met vallen en opstaan, maar toch juist zó: God 
alleen de eer! 
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12. Het gebed 
 
 
 
Wij christenen hebben een extraverte en een introverte kant. 
Je kunt zeggen dat het christenleven twee aspecten heeft: een 
buitenkant en een binnenkant. Deze twee zijn voortdurend op 
elkaar betrokken. De extraverte kant is die van de ethiek, van 
ons verantwoord handelen in de wereld waarin we ons 
bewegen en leven. De introverte kant is die van het gebed, 
meditatie en de bijbelstudie. Wanneer we trachten zoveel 
mogelijk ongedeeld en dus één van stuk te zijn, dan zullen 
we deze twee kanten willen zien als twee zijden van één 
medaille.  
 
De binnenkant van ons gelovige leven is zeer individueel. 
Om het maar eens zo te zeggen: ieder vogeltje zingt zoals het 
gebekt is. Ieder mens zal het innerlijke leven op een eigen 
manier ervaren. En dat is goed, dat hoort zo. Maar er is 
tussen ons ook iets gemeenschappelijks: wij vinden bidden 
belangrijk, hoe moeilijk het soms ook is. 
Voor ons heeft het bidden iets te maken met het op een 
bepaalde manier zin geven aan je leven. De veelzijdigheid in 
onze beleving van bidden komt in dit hoofdstuk naar voren 
door de velerlei wijzen waarop we bidden kunnen benoemen.  
 
Bidden heeft iets van op wacht staan, relativeren, het vol 
houden, een innerlijke houding, een worsteling, aandacht 
opbrengen voor God en voor het werkelijk waardevolle van 
het geestelijke leven. Bidden is op weg zijn naar de Bron van 
alle leven. 
 
Bidden is steeds op zoek zijn, een voortdurend aandachtig 
leren luisteren naar wat God zegt en daardoor dieper 
binnentreden in de werkelijkheid waarin wij leven. In het 
gebed ontmoeten we God zelf en we kunnen er behalve 
allerlei moeiten ook geborgenheid en uitdaging in ervaren. 
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Gebedsworsteling 
‘Waarom, HERE, staat Gij van verre, verbergt Gij U in tijden 
van nood?’ Waarom, HEER, blijft U zo ver weg? Waarom 
zo verborgen in bittere tijden?’ (Psalm 10:1 NBG en WV). 
‘Hoelang, HERE? Zult Gij mij voortdurend vergeten? 
Hoelang zult Gij uw aangezicht voor mij verbergen? (Psalm 
13:2 (NBG) 
Dit zijn nu moeilijkheden die voorkomen bij het bidden. 
Voor de psalmdichter lijkt God zo ver weg. Maar, hoewel hij 
God weinig of niet ervaart: hij blijft bidden! Hij gaat er ook 
niet van uit, dat God niet meer om hem geeft. Hij klaagt bij 
God, dat deze hem zal komen helpen. Hoe bijzonder dichtbij 
staan deze verzen. Mogelijk herkennen wij onszelf erin! 
Je hoort het iemand zeggen: ‘Het lijkt wel of ik tegen mezelf 
sta te praten. Het lijkt wel of ik tegen een muur praat. God is 
zo ver weg op dit moment’. Misschien zeg je dit zelf wel 
eens of zelfs wel vaker. 
 
Het ontbreken van dat diepe gevoel bij het bidden, geen 
ervaring van gehoord te worden, het niet weten contact te 
hebben, dat is waarschijnlijk de meest gehoorde klacht als 
het gaat over het bidden. Het is een gevoel van 
onwerkelijkheid. Alsof wat je bidt niet verder komt dan het 
plafond. Wanneer je de Psalmen bestudeert, verbaas je je 
erover hoe vaak we de gedachte van het veraf zijn van de 
Here God tegenkomen!  
Op momenten dat God ver weg lijkt, ligt dat niet aan Hem. 
Zijn nabijheid voor ons die geloven, hangt niet af van de 
vraag of we Hem nu voelen of niet. Je kunt dat aantonen met 
de illustratie van de zon en de wolken. Schijnt de zon op 
onze druilerige en bewolkte dagen? Wij weten het: ja die 
schijnt, maar boven de wolken. Er kan gemakkelijk een wolk 
tussengekomen zijn, waardoor wij de zon niet zien en ook 
niet voelen. Maar de afstand tussen mij en de zon is op zulke 
bewolkte dagen totaal niet veranderd. Mijn subjectieve 
waarneming is, dat ik de zon niet zie of voel. De objectieve 
werkelijkheid is, dat de zon nog net zo schijnt als tevoren. 
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Als we in een vliegtuig boven de wolken komen, zien we dat 
het werkelijk zo is: de zon straalt als altijd.  
Wat zijn de wolken van onze gemoedsstemming waardoor 
we God niet ervaren? Sommige oorzaken zijn van tijdelijke 
aard: een paar dagen of zelfs uren later ziet het er weer heel 
anders uit. Als je vermoeid bent of behoorlijk in de stress, 
dan zijn de geestelijke dingen veel moeilijker te ervaren.  
 
 
Wat doen we als we bidden? 
 
Over het gebed is veel gezegd en geschreven, maar het 
eenvoudige antwoord op de vraag wat bidden is, zal uitgaan 
van wat de Bijbel ons erover bekend maakt. Simpelweg 
zeggen: ‘bidden is praten met God’ geeft een ware, maar 
slechts gedeeltelijke en te onduidelijke indruk. 
 
Bidden tot God 
In het Oude Testament lezen we op een zeker moment, dat 
de mensen de naam van God gingen aanroepen (Gen.4:26; 
12:8; 13:4 vgl. Jes.64:7). Als een bevrijding horen we, 
temidden van de beschrijving van de chaos die de mensen 
van deze wereld hebben gemaakt, dat men toen begon met de 
naam van de Here aan te roepen. God ging zijn weg met de 
mensen die Hij geschapen had. Maar de mensen gingen hun 
eigen weg. Zij die met God wilden leven, gaven daar 
uitdrukking aan door de naam van God aan te roepen. De 
God die bij mensen wonen wil, die met hen wil zijn en hun 
levens wil leiden door zijn woorden en daden. Wanneer 
Abraham in het beloofde land is aangekomen, horen wij 
opnieuw dat hij naar de plaats van het altaar gaat en daar de 
naam van de Here aanroept. Deze term duidt op meer dan 
een enkel gebed en betreft een ‘geregelde’ dienst aan God, de 
eredienst. Bidden heeft dan ook van doen met de invulling 
van de relatie tussen mensen en God, persoonlijk en 
gezamenlijk. Het is een reactie op wat mensen van God 
ervaren en hoe wij daar door middel van woorden en 
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gedachten op ingaan naar God toe. Bidden is een uitdrukking 
van zeggen en horen, van luisteren en spreken, van ervaren 
en reageren op God.  
 
De naam 
In het O.T. openbaart God zijn naam aan Mozes. In de 
brandende doornstruik geeft de Here te kennen, dat Hij de 
God is van de vaderen (Abraham, Isaak en Jakob). Mozes 
krijgt de opdracht zijn volk uit Egypte te leiden. Vanwege 
die enorme opdracht vraagt Mozes naar de naam van de 
Opdrachtgever, om zo tegen het volk te kunnen zeggen hoe 
deze God heet, die met hem gesproken heeft.  

 
God openbaart zijn naam aan Mozes en zegt daarin drie 
belangrijke dingen over zichzelf (zie Ex.3:13vv.): De 
geheimvolle naam JHWH (Jahwe) betekent zowel ‘Ik ben er’ 
als ‘Ik zal er zijn’ 
 
God heeft een naam. Hij is niet het nameloze, het Al, maar 
Hij maakt zich kenbaar als een werkelijkheid die zich in de 
wereld van de wereld onderscheidt. In deze naam openbaart 
God zichzelf als een God die radicaal de kant kiest van de 
mensen. Hij verschijnt aan Mozes als de reddende God. Hij 
roept het volk op in Hem te geloven en zich toe te 
vertrouwen aan zijn leiding. Wie met deze God wil spreken, 
weet dat Hij op allerlei manieren nabij is (Ik ben er), ook al 
kan Hij ervaren worden als de verre God. God is door zijn 
naam de Aanspreekbare. Hij zou blijken de God te zijn, die 
meetrekt met het volk en die geheel anders is dan wat de 
omliggende volken voor goden aanzien. Men kan niet over 
Hem beschikken: Hij beschikt. Men kan Hem niet betrekken 
in de berekening van menselijke plannen. Hij zal er zijn, de 
gehele geschiedenis door. Hij gaat zijn volk voor naar een 
toekomst die Hij voor hen heeft bereid. Hij is de vrije en 
tegelijk bevrijdende God. De Here openbaart zich aan Israël 
als de heilige God, aan wie eer en verering toekomt om wie 
Hij is en wat Hij doet. 
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De Zoon 
Behalve op deze twee naam-wegen heeft God zich volgens 
de Bijbel definitief geopenbaard in zijn Zoon Jezus Christus.  
In de aankondiging van de geboorte van Jezus zegt de engel 
tegen Maria dat zij zwanger zal worden en een zoon zal 
baren die ze de naam Jezus moet geven. ‘Deze zal groot zijn 
en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden…’ In de mens- 
geworden Zoon neemt God de naam van een mens aan. 
Vanaf dat moment is de naam van God voor ons christenen 
onafscheidelijk verbonden met de naam Jezus, die betekent: 
God is hulp, heil; de HERE is redding. In Jezus Christus is 
God met zijn volk en zal Hij altijd bij hen zijn (Matth. 28:18-
20). In Jezus Christus heeft God zijn wezen en zijn karakter 
onthuld: ‘Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren 
Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen 
kennen’(Joh.1:18). Het typerende van het christelijke gebed 
is, dat wij tot die God bidden, de Vader van onze Here Jezus 
Christus.  
In de Here Jezus Christus ervaren wij door het geloof dat 
Gods definitieve belofte aan de wereld in vervulling gaat. In 
Hem zijn gelovigen verlost van zonde en bevrijd van de 
macht van de zonde.  
 
God en mens 
In Jezus Christus roept God de mensen tot zich en verbindt 
hen weer met hun Schepper en Verlosser. Door je in deze 
relatie met God te laten opnemen, erkennen wij als gelovigen 
onze eigen eindigheid, onze zondigheid, die verlossing nodig 
heeft en ons schepsel zijn. Maar door dat geloof vertrouwen 
wij er ook op dat God met ons meegaat op onze levensweg 
en leidt Hij ons binnen in de nieuwe wereld van het gezin 
van God, de gemeente. Het geloofsantwoord op de 
openbaring van God in zijn naam en in Jezus Christus, is het 
‘ja’ van onze toewijding aan Hem. Wie gelooft, beaamt de 
grootheid van deze God en wil leven tot zijn eer. Gelovend 
en hopend en liefhebbend bewijzen wij God de eer door Hem 
aan te roepen en zijn naam te prijzen en te heiligen.  
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Samenvattende conclusie: Het is goed om ons te realiseren 
welke God het is, tot wie we bidden. Deze God, de ene en 
enige God, die zich in de Bijbel en in Jezus Christus bekend 
maakt, Hij is onze God. De levende omgang met God spreekt 
Hem dus bij name aan en de gelovige weet zich door Hem 
aangesproken, geroepen. Wie bidt, zoekt met zijn innerlijk 
leven de omgang met God. De band van een gelovige met 
God vindt zijn diepste uitdrukking in de gelovige overgave 
aan Hem en in het gebed tot Hem.  
 
Onze God is echter niet alleen goed, barmhartig en liefdevol, 
Hij is ook heilig, rein en zuiver. God is rechtvaardig en heilig 
en vol majesteit (Exod.3:4; Hab.2:13; Jes.6:1vv.; Dan.7:9-
10). Dezelfde psalmen die zingen over Gods nabijheid en 
liefdevolle zorg, roepen ook uit: ‘Verhoogt de Here, onze 
God, buigt u neder voor zijn heilige berg, want: Heilig is de 
Here, onze God.’ (Ps.99:9).  Eerbied, respect, lofprijzing, dat 
is de houding waarin je God alleen kunt ontmoeten. Hij is 
niet voor iedereen zo maar als vanzelfsprekend een Helper. 
Het feit dat wij Gods schepselen zijn, is niet genoeg om te 
zeggen dat God voor iedereen zorgt. De ogen van de Here 
gaan in het bijzonder uit naar hen die Hem liefhebben en 
eren, die in zijn wegen wandelen. In Jezus Christus is de 
Here een ontfermende God. Alleen door de Zoon is Hij de 
God van vergeving (Joh.1:29). Zonder Jezus is de Here de 
Rechter van het heelal en van al wat leeft (Hebr. 10:19-39). 
Voor wie de zorg van God en de liefde van Jezus afwijst is 
Hij de rechtvaardige, die ook daarop reageert (Marc.16:14-
16). Hij is immers ook de God die de zonde haat. Gods toorn 
is even werkelijk als zijn liefde en ontferming. Vandaar het 
grote belang van bekering en geloof, van heiliging en 
levensvernieuwing! Blijft: de Here is de God van ontferming, 
die niet één mens verstoten zal die in geloof ziende op het 
offer van de Here Jezus, bij Hem vergeving en een nieuw 
leven zoekt.  
Wie Hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig 
groot! 
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Wat is bidden? 
Bidden is open staan voor God. Als gelovig mens erken je 
dat je schepsel bent met alle moeiten en beperkingen van ons 
weerbarstige leven. Maar toch, wie bidt overstijgt zijn eigen 
kleinheid en keert zich tot God, verheft zijn hart tot Hem en 
spreekt met Hem. Bidden heeft een bepaald adres: het hart 
van de eeuwige God, de God van Abraham, Isaak en Jakob, 
die zich in de geschiedenis van Israël openbaarde, die zich 
definitief heeft uitgesproken in Jezus Christus en die wij 
daarom de God en Vader van onze Here Jezus Christus 
mogen noemen. Alle vormen van gebed zijn een uitdrukking 
van onze verbondenheid met God. In ons bidden is er een 
wisselwerking tussen zowel menselijk als goddelijk 
handelen, het komt voort uit zowel de Heilige Geest als uit 
ons zelf. Wij bidden met woorden die in onze eigen 
gedachtewereld worden bepaald, maar het zijn de woorden 
die mede door de Heilige Geest worden gevormd. De Geest 
van God, die in de gelovigen woont, geeft richting aan ons 
bidden (vgl. Joh.7:38; 1Cor.14; Rom.8:26). Bidden is een 
beweging van liefde die uitgaat van God en waarop de mens 
in liefde geneigd wordt te antwoorden. 
 
Bidden is: 

• je hart tot God opheffen  
• luisteren naar wat God in Zijn Woord zegt 
• een uitdrukking van onze verbondenheid met God 
• vertrouwelijke omgang met onze hemelse Vader, 

openhartig met onze Vader delen wat er in ons leeft 
• het zoeken van Zijn wil en Rijk 
• vertrouwend uitzien naar wat Hij doet en schenkt 
• reageren op Gods aanspraak op ons leven, op onze 

tijd en aandacht 
• ‘eenswillend’ worden met God, leren Gods wil te 

willen 
• afhankelijk vragen om bemoediging en toerusting  
• vertrouwen uitspreken in God en zijn dagelijkse zorg 

voor ons persoonlijk leven 
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• de belangrijkste oefening van het geloof 
 
Bidden is niet: 

• hetzelfde als mediteren, hoe noodzakelijk 
overdenking ook is 

• niet hetzelfde als filosoferen, hoe belangrijk diep 
nadenken ook is 

• niet hetzelfde als mijmeren in een eerbiedige 
stemming, hoe gepast eerbied ten opzichte van God 
ook is  

 
Zonder gebed blijft het geloof een theoretische overtuiging. 
Zonder gebeden blijft de samenkomst of eredienst een 
uiterlijk ritueel. Zonder gebed mist ons ethisch en sociaal 
handelen diepte. Zonder gebed blijft er verre afstand tot God. 
 
Kinderlijk eenvoudig verwoord, is bidden weergegeven in dit 
gedicht van Guido Gezelle: 
 

‘Ik wandelde, ik wandelde alleen, 
ik wandelde en sprak tot de Heer: 
Hij sprak en ik hoorde, en Hij hoorde en ik sprak, 
en ik wandelde en ik sprak tot de Heer.’ 

 
Bidden in Jezus’ naam 
Vooral in het evangelie naar Johannes worden we 
aangemoedigd om te bidden in de naam van de Here Jezus en 
naar zijn Geest, in zijn wil (Joh.15:16; 16:23-26). De term ‘in 
Jezus naam’ is uiteraard niet bedoeld als een formule 
waardoor iets pas gaat werken. Bidden in Jezus’ naam 
betekent dat wij de moed om voor Gods aangezicht te 
verschijnen, ontlenen aan Gods genadige liefde voor ons. 
Jezus is tot ons gekomen dwars door de kloof die zijn heilige 
Vader in de hemel en ons van elkaar scheidde. De Here Jezus 
is de enige die ons plaats en ruimte en gelegenheid geeft om 
tot God te naderen.  
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Als wij eenvoudig en oprecht bidden in Jezus’ naam, dan 
mogen wij er zeker van zijn, dat ons gebed geen alleenspraak 
is, maar dat het Gods oor en Gods hart bereikt (vgl. 
Matth.6:6).  
Bidden in Jezus’ naam is bidden in zijn Geest, naar zijn wil 
(1Joh.1en 5). Wie wil weten wat het bidden in Jezus’ naam 
concreet inhoudt, zal het gebed dat Hij zijn discipelen leerde 
als leidraad nemen: het is Jezus en zijn Geest te doen om de 
eer van God de Vader, de komst van zijn koninkrijk en onze 
gehoorzaamheid daaraan. Het kenmerkende van ons 
christelijk bidden is dat het zich vanwege Jezus Christus tot 
onze hemelse Vader richt en dat we uit de Bijbel leren dat de 
Vader het ook wil verhoren in Jezus’ naam.  
 
Raad van Jezus over het bidden 
Afgezonderd en oprecht bidden 
‘En wanneer je bidt, wees dan niet als de schijnheiligen; zij 
staan graag in de synagogen en op de hoeken van de straten 
te bidden, om op te vallen bij de mensen. Maar als je bidt, ga 
dan je binnenkamer in doe de deur dicht, bid tot je Vader, die 
in het verborgene is; en je Vader, die in het verborgene ziet, 
zal het je lonen.’ (Matth.6:5,6 WV; Luc.11:1-13). 
Een huichelaar of schijnheilige is iemand die alleen voor de 
uiterlijke schijn goede daden verricht. Zijn motieven deugen 
niet. Bidden in het openbaar kan op zijn plaats zijn en wordt 
soms van ons gevraagd. Maar als je alleen bidt opdat anderen 
je zullen opmerken, dan is je gebed niet zuiver op God 
gericht. Het gaat niet louter om de plaats van bidden. We 
kunnen in elke ruimte tot God bidden, zelfs in een 
voorraadkamer, zoals hier in de tekst letterlijk staat. Jezus 
bad wel op een berg, in het open veld. Niet de plaats is 
belangrijk, maar de afzondering en de innerlijke gesteldheid 
die zich op God richt.  
 
Gericht en volhardend bidden 
‘Gebruik bij het bidden geen omhaal van woorden zoals de 
heidenen, want die menen dat ze vanwege hun talrijke 
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woorden verhoord zullen worden. Neem daar geen voorbeeld 
aan, want jullie Vader weet wat je nodig hebt, voordat je het 
Hem vraagt. Jullie moeten zo bidden: ‘Onze Vader in de 
hemel, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome.’ 
(Matth.6:7-14 WV). 
Sommige mensen denken dat het steeds herhalen van 
dezelfde woorden - als een soort mantra of bezwering – er 
voor zorgt dat God hen hoort. Anderen nemen hun toevlucht 
tot een speciale stemverbuiging, toonhoogte of volume bij 
het bidden. Het is gepast eerbiedig tot God te spreken. Het is 
ook niet verkeerd God meerdere malen hetzelfde te vragen. 
Jezus moedigt volhardend gebed zelfs aan en gaat zijn 
discipelen erin voor (vgl. ook Rom.12:12 en Col.4:2). Maar 
Hij veroordeelt oppervlakkige herhaling van woorden, die 
niet voortkomen uit een oprecht hart. We kunnen niet snel 
teveel bidden, als onze gebeden maar oprecht, gemeend, 
gericht en volhardend zijn.  
 
Om ons dat te leren, gaf Jezus het voorbeeld van gericht 
bidden in het zgn. Onze Vader-discipelgebed. We leren erin 
wat werkelijk voor ons van belang is om te bidden, waarbij 
de eer van God en het prijzen van zijn naam vooraf gaat. Als 
we bidden voor zijn werk op aarde, mogen we God ook 
vragen te voorzien in onze dagelijkse behoeften en om zijn 
hulp in onze dagelijkse strijd. Op die wijze bidden geeft ons 
een heldere blik in het heden en een hoopvolle blik op de 
toekomst. Wij bidden dan niet dan niet zomaar wat weg, 
ongestructureerd. Ook niet om God over iets in te lichten of 
om in het bijzonder zijn aandacht te trekken, maar omdat we 
weten dat Hij onze Vader is, wiens aandacht naar zijn 
kinderen uitgaat. Die we alles wat ons bezighoudt mogen 
vertellen. Aan wie we in vertrouwen en eenvoudige 
afhankelijkheid ons hart kunnen uiten. Omdat de Vader weet 
wat we nodig hebben, is er reden het vraaggebed kort te 
houden.  
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Verschillende vormen van gebed 
 
Bidden in verschillende toonaarden 
Lofprijzing 
Lofprijzend bidden is het prijzen en loven van God in de 
aanbidding, als antwoord op zijn handelen en op zijn Woord. 
De Here aanbidden betekent: Hem als God erkennen, als 
Schepper van al wat bestaat en als Verlosser van al wie Hem 
volgt, als Heer die we dienen in zijn oneindige en 
barmhartige liefde. God aanbidden betekent Hem in woorden 
en daden loven en prijzen, de eer en het respect, de 
verheerlijking geven die Hem toekomt. Een mooi voorbeeld 
is de lofzang van Maria, waarin zij haar lage staat erkent en 
met dankbaarheid God roemt omdat Hij grote daden aan haar 
heeft gedaan en dat zijn naam heilig voor haar is (Luc.1:46-
56). Aanbidding van God bevrijdt een mens van zelf-
genoegzaamheid, van de slavernij van de zonde en van de 
verafgoding van de wereld en alles wat zij te bieden heeft. 
Sinds de komst van de Here Jezus Christus en de uitstorting 
van de Heilige Geest prijst de kerk van alle plaatsen door alle 
eeuwen heen de naam van de drie-enige God in psalmen, 
lofzangen en geestelijke liederen (Ef.5:18-20). Luther zei: 
‘Wie zingt, bidt tweemaal!’ Wie God looft verheft zijn hart 
en stem tot God om zijn lof te zingen, soms onder de meest 
benarde omstandigheden (Hand.16:25; zie ook Luc.2:28; 
24:53; Hand.2:47; Rom.15:11; Openb.19:5). Alle brieven 
van Paulus beginnen en eindigen met lofprijzing. Christelijk 
leven is leven met de lofzang op onze lippen!  
 
Dankzegging 
Danken is antwoord geven op de schenkende liefde en 
goedheid van God. Wij hebben onszelf niet gemaakt. De 
mens leeft niet uit zichzelf en heeft zijn bestaan niet aan 
zichzelf te danken. Ons leven is een geschenk en een gave 
van Gods goedheid (Col.1:17). In het dankgebed spreken wij 
met redenen omkleed die dankbaarheid voor ons leven en al 
wat Hij schenkt naar God uit. In het bijzonder is onze 
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verlossing door de Here Jezus Christus en het feit dat we een 
kind van God geworden zijn een zaak van voortdurende 
dank. Danken is een fundamentele manier van bidden voor 
een christen en zal  een vaste plaats hebben in het leven van 
alledag. In de samenzang van de gemeente hebben de 
dankliederen ook een vaste plaats.  
Het past ons niet achteloos voorbij te gaan aan de 
onbegrijpelijk diepe dingen die ons door de Here als een 
geschenk en uit genade zijn toegekomen. Wie daarvoor de 
Gever niet dankt, verarmt zijn of haar leven! Er is geen 
vanzelfsprekendheid in de geboorte van een gezond kind, in 
de liefde en trouw van een medemens, in de gaven van de 
natuur en in die van de Geest, in genezing van een ziekte 
enzovoort. Dankbaarheid is een gepaste, gezonde en normale 
reactie van mensen die een geschenk ontvangen hebben: het 
vervuld onze gedachten en stuurt onze daden. Zo zullen we 
dankbare gedachten oefenen aan God. 
 
Belijdenis en overgave 
Het gebed van schuldbelijdenis en overgave is ons antwoord 
op de oproep van God om heilig en toegewijd te leven. In het 
berouwvolle gebed belijden we aan God wat we verkeerd 
hebben gedaan, waarin we tegenover Hem gezondigd hebben 
of de mensen verkeerd hebben behandeld. We bidden uit een 
gesteldheid van overtuiging en berouw om vergeving en 
reiniging. De zaken waarom het gaat noemen we bij name. 
We geven ons voor het eerst of opnieuw volkomen over aan 
Gods wil, zoals de Here Jezus zich aan de wil van zijn Vader 
overgaf.  
 
Het gaat in overgave om jezelf, zoals je bent. Dit gebed kan 
bij het begin van elke dag gebeden worden met het oog op de 
dingen die vandaag weer te wachten staan. Maar ook aan het 
eind van de dag kunnen we alles nog eens de revue laten 
passeren en daar met God over spreken. Op moeilijke 
momenten in je leven zal dit gebed een bijzondere plaats 
krijgen: in ziekte of pijn, bij fundamentele levenskeuzen, 
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wanneer je ervaart dat je geloof aangevallen wordt, in 
noodsituaties en vervolging. Voorbeelden van het gebed van 
overgave vinden we bij David in de Psalmen (32 en 51). Wie 
God zijn schuld belijdt, baant hem de weg dat Hij ons 
opnieuw zijn heil doet zien! Het reinigt en zuivert je leven, in 
het bijzonder wanneer je bidt dat ook de patronen waardoor 
de zonde ontstaat, veranderd zullen worden. Met Gods kracht 
begint hier de weg van verandering en levensheiliging!  
 
Voorbede 
Voorbede of voorspraak. Dit bidden vloeit voort uit het 
inzicht hoezeer wij God nodig hebben, niet alleen wij zelf, 
maar ook zij die ons lief zijn (of juist niet). Veel van wat er 
in de wereld, in de geschiedenis van mensen, gebeurd, lijkt 
op wat mensen noemen ‘het blinde noodlot’. Natuurrampen, 
de dood van een geliefde, onrechtvaardig lijden, vernedering, 
discriminatie, belediging, verachting en noem wat mensen 
allemaal overkomt maar op. Veel mensen zijn eenzaam, 
lijden onder ziekte en ouderdom en weten zich geen raad van 
ellende. Soms kunnen zij zelf de weg naar God niet eens 
meer vinden of blijft het bij een bittere klacht. In de Bijbel 
lezen we ook de klaag- en smeekgebeden. De vraag leeft: 
waarom gebeurt dit? Waarom moet dit onheil juist mij 
treffen? Waarom laat God dit allemaal toe? Het kan zo 
overweldigend zijn, dat anderen voor je zullen bidden. We 
vertrouwen God onze zorgen en zieken! toe, bidden Hem om 
in hun leven erbij te zijn zodat zij mogen ervaren dat Hij hen 
ten diepste draagt en ondersteunt. God is voor ons als een 
vader en als een moeder. Hij houdt van ons en trekt zich onze 
zorgen aan. In het smeekgebed drukken we ons vertrouwen 
in Hem uit. 
 
In de voorbede noemen we elkaars naam en situatie bij de 
Here. We pleiten voor elkaar en bewijzen zo onze solidariteit 
met de andere medegelovigen, met de medemens. God hoort 
onze gebeden en Hij  verhoort ons bidden op een manier die 
alles wat wij kunnen denken en hopen ver overstijgt  



 145 

Zoals het gebed van de gemeente ons als enkeling wil leiden 
en sterkt, zo wordt het gebed van de enkeling altijd gedragen 
door de gemeenschap van gelovigen. Je bidt niet alleen! In 
de voorbede dienen we de gemeenschap, de christelijke 
gemeente.  
 
Vragen en zeggen 
In het vrije gebed mogen we aan de Here voorleggen wat ons 
zo bezig houdt. Onze zorgen en nood, dankbaarheid en 
vreugde, vragen en verwachtingen worden aan de Here God 
uitgesproken in de verwachting dat Hij het hoort en erop 
reageert (Joh.16:23; Matth.18:19vv.).  
Dan vragen we Hem om kracht voor ons werk, om hulp in 
moeilijke dingen, om sterkte in de geestelijke strijd. We 
vragen aan God te mogen groeien in waarheid en liefde, om 
de gaven van zijn Geest te mogen uitwerken in het gewone, 
alledaagse leven en om de komst van zijn koninkrijk. We 
bidden voor hen die ons lief zijn, voor kinderen en 
kleinkinderen, voor het werk en de kerk, voor te nemen 
beslissingen en genomen besluiten. Wie zijn eigen onmacht 
of tekortkomingen erkent, zal zich steeds weer tot die rijke 
en sterke God wenden. Tot Hem die beloofd heeft ons bij te 
staan en te helpen. Zijn hulp vult niet alleen de lege plaatsen 
in onze vermogens op: door te bidden belijden wij dat we 
van de Here afhankelijk zijn! Zo leren we in alles wat we 
doen en laten ons meer op God te richten. Dat leert ons 
voortdurend te leven uit wat God door ons heen wil doen en 
werken. Biddende omgang met God is de geestelijke 
ademhaling voor elk kind van God. Het dagelijks gezond 
ademhalen van het gebed wordt ons in het bijzonder in het 
‘Onze Vader’ geleerd.  
 

‘Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen  
en uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
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Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij hebben vergeven  
wie ons iets schuldig was.  
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons uit de greep van het kwaad.  
Want aan u behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.  
Amen.’ 
 
(Matth.6:9-14 NBV) 

 
 
Bidden tot de God die wonderen doet 
 
Voor veel moderne mensen is bidden niet veel meer dan een 
persoonlijke, innerlijke reflectie die je hebt voordat je tot 
actie overgaat. Voor anderen is bidden tot het einde toe 
blijven worstelen met de vraagstukken waarvoor het leven in 
deze wereld ons stelt. Het is voor hen meer een innerlijke 
dialoog die een mens tot een zekere klaarheid kan brengen. 
De kern van het bidden is dan de voorbereiding om je eigen 
verantwoordelijkheid voor het gebeuren in de wereld op je te 
nemen. En voor velen blijft het daarbij.  
Uit de Bijbel leren we wat bidden werkelijk is en inhoudt! 
We gaan tot de bron om daaruit te leren dat wie in God 
gelooft een persoonlijke band met Hem heeft. Het gaat bij 
ons bidden om een vertrouwen waardoor je zo gedragen 
wordt, dat je hele leven meer en meer doortrokken wordt van 
het troostvolle besef dat er Eén is, die je liefheeft en jouw 
leven draagt (Ps. 139). 
 
Over bidden blijven denken 
Bidden is ‘de naam van de Heer aanroepen’, je tot God 
wenden met een woord van dank, een vraag om hulp, een 
lofprijzing. Is het geen zwaktebod om maar van alles en nog 
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wat aan God te vragen? In het sociale leven wordt er heel 
wat onnodig afgeleden omdat we elkaar niet meer om hulp 
durven vragen. Het is in onze cultuur heel sterk: ieder voor 
zich. Maar wat betekent dan: en God voor ons allen?! Wie 
tegenover God niet meer durft roepen: Here, help mij! 
(Psalm 86), durft of kan het ook niet meer tegenover zijn 
medegelovigen, de naasten. Bidden is geen aanslag op je 
zelfrespect. Het is veel meer een eer om met God te mogen 
communiceren. Dieren kunnen dat niet, wij mensen wel. Wij 
mogen omgang hebben met onze Schepper, in relatie staan 
tot de Allerhoogste, praten met Jezus, onze Heer. Dit is een 
eer waartoe we als mens bestemd zijn. Laten we ons dit niet, 
door wat dan ook, laten ontroven! 
 
Voor bidden behoef je je dus niet te schamen, maar helpt 
bidden ook? Wat betekent het wanneer wij zeggen dat God 
ons geholpen heeft? Betekent dat enkel en alleen dat er dan 
gebeurt waarom je hebt gevraagd? Als het dat uitsluitend zou 
betekenen lijkt bidden een magisch middel om God te 
beïnvloeden. Is God wel te beïnvloeden? Verandert God de 
loop der dingen op ons verzoek? Het kan toch niet zo zijn, 
dat bidden niet veel meer is dan aankloppen bij een 
onzichtbare macht die alles al weet en voor wie alles al vast 
ligt.  
 
Wie de God van de Bijbel leert kennen, weet dat we niet tot 
God bidden om Hem te informeren over iets wat Hem nog 
onbekend is. In de Bijbel lezen we herhaaldelijk van 
gelovigen die hun nood bij de Here neerleggen en ook 
daadwerkelijk geholpen worden. De apostel Paulus 
verwoordt de opdracht tot deze manier van bidden wel heel 
opmerkelijk: ‘Laten bij alles uw wensen door gebed en 
smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de 
vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en 
uw gedachten behoeden in Christus Jezus’ (Fil.4:6-9). We 
lezen daar niet dat God al onze gebeden altijd letterlijk zal 
verhoren, maar wel dat er op vertrouwen gegronde 
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verwachting mag zijn in het christelijke gebed. God geeft 
(gelukkig?) niet altijd wat wij vragen, maar Hij geeft naar het 
woord van de Here Jezus nooit stenen voor brood. Mag dat 
ons genoeg zijn? 
 
Wie bidt, gelooft dat God een God is die we kunnen en 
mogen aanroepen, Iemand die belang in ons stelt. God ziet 
jou als enkeling temidden van de vele miljarden op deze 
wereld. Wanneer Jezus ons leert bidden, nemen we éérst 
voor onze rekening wat Hij belangrijk vindt (Matth. 6:9,10) 
en vragen vervolgens of God voor zijn rekening wil nemen 
wat wij belangrijk vinden. Daarmee wordt meteen een 
stevige ‘tucht’ over ons wensenpakket gegeven. Jezus 
reduceert hiermee tot wat werkelijk belangrijk is! 
 
Wat is goed voor ons? 
De Bijbel leert duidelijk dat wij onze wensen heel concreet 
bij God bekend mogen maken. Hij hoort en verhoort. Maar 
dat bidden van ons staat wel onder een voorschrift. We 
zullen geen onzinnige dingen vragen. We weten lang niet 
altijd wat goed is om te vragen (Rom.8:26-29 en vs. 38). Het 
discipelgebed, ‘het Onze Vader’ richt ons allereerst op de eer 
van God en de komst van zijn koninkrijk. Wij bidden erom 
dat het plan van God in en met deze wereld en met je eigen 
leven voortgang mag hebben. Daarbij zullen we beseffen dat 
Gods plan voor ons niet te voorspellen en niet na te rekenen 
valt. Dat leren ons de bijbelse en wereldlijke geschiedenis 
wel. Na de voorrang aan God en zijn werk komen wij aan de 
beurt met onze noden en vragen. Vrijmoedig, vertrouwend, 
maar tegelijkertijd bescheiden bidden we. God weet ten 
diepste en het beste wat goed is en daarin blijkt Hij voor de 
wereld en de mensen soms heel moeilijke dingen toe te laten 
om het beste te bereiken. Voor ons begrip vaak 
onbegrijpelijke situaties worden door God meebegrepen in 
zijn plan voor mens en wereld.  
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Mogen wij op onze gebeden een bovennatuurlijke ingreep 
van God verwachten? 
Wie leeft met een gesloten wereldbeeld, kent daarin geen 
plaats toe aan het directe ingrijpen van een levende God. De 
Bijbel echter beschrijft vele wonderen waar God de loop van 
de dingen wel degelijk veranderde. Zouden nu juist in onze 
tijd de wonderen de wereld uit zijn?  
Wanneer iemand die ernstig ziek is vanwege de huidige 
stand van de medische wetenschap door artsen geholpen kan 
worden en door middel van een operatie of via bestraling de 
ziekte tot stilstand kan worden gebracht, die zal wanneer hij 
of zij in God gelooft dat als een gebedsverhoring en een 
wonder ervaren. De artsen zullen over de genezing een 
verklaring kunnen geven die uitgaat van de natuurlijke loop 
der dingen, waarbij de ingreep van de mens tot het 
natuurlijke behoort: we waren er gelukkig op tijd bij. Wie in 
Gods liefde gelooft weet dat Hij daarvoor mensen met hun 
kennis en kunde inschakelt. Maar de bekwaamheid van 
doktoren  en de geavanceerde medische technieken dringen 
daarmee de wondermacht van God voor wie gelooft niet 
terug. God werkt ook daardoor, zoals men dat vroeger 
noemde ‘in de weg der middelen’.  
Daarnaast zien we dat alles wat ook maar in het werk kan 
worden gesteld om een mens te genezen of het leven te 
verlengen soms niet wil baten. Gebeden om lichamelijke 
genezing worden niet altijd verhoord. Gelovigen zullen in 
hun strijd daarmee kunnen getuigen dat er vrede met God in 
hun hart en leven binnenkomt. Innerlijke vrede in de 
overgave aan God, het vertrouwen op de Here Jezus. Voor 
wie gelooft in de opstanding van de Here Jezus Christus is er 
naar het bijbelse getuigenis een geloofsuitzicht over dood en 
graf heen: eeuwig leven voor wie door het geloof ‘in 
Christus’ is (Joh.11:21-30). 
 
De grote vraag is of er in het leven iets kan gebeuren wat 
wetenschappelijk volkomen onverklaarbaar is. Daarvan zijn 
binnen en buiten de christelijke gemeente vele getuigenissen. 
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Zoiets kan gebeuren in Gods wereld! Het is iets anders of wij 
als gelovigen daar zo van uit mogen gaan, dat het steeds op 
ons gebed zo zal gebeuren. Er is mijns inziens geen 
onomstotelijke belofte in de Bijbel waaruit blijkt dat een 
bidder altijd op dat wonder mag rekenen  
 
Verhoort God onze gebeden? 
In de Bijbel wordt deze vraag nadrukkelijk positief 
beantwoord. We moeten uit die voorbeelden van 
gebedsverhoring echter ook opmaken dat verhoren in de 
Bijbel iets anders betekent dan wat wij vaak denken. 
Verhoring betekent ten eerste dat God hoort en verder dat Hij 
antwoordt, maar zo blijkt steeds weer: op zijn tijd, op zijn 
manier en gericht op zijn bedoeling. God verhoort onze 
gebeden met een vaderlijke liefde en wijsheid, die wij echter 
niet altijd begrijpen (Matth.7:8,11). Verhoring betekent niet 
dat God ja zegt op al onze wensen en verlangens. Het mag 
voor een gelovige vast en zeker zijn, dat God in zijn 
volmaakte vaderlijke liefde zijn goede gaven zal geven aan 
zijn kinderen. Verhoring betekent dat God in ieder geval 
reageert op onze gebeden en dat Hij erop inkomt in de lijn en 
in de richting van zijn verlossende plan met ons. 
 
Vrijmoedig bidden 
In de Bijbel lezen we dat gelovigen worden aangemoedigd 
vrijmoedig te zijn in hun gebeden (Joh.15:7), maar dan wel 
uit de verbondenheid met de Here Jezus en in de geest van 
zijn woorden. Wie niets meer aan God te vragen heeft, laat 
daarmee zijn ongeloof zien. Zoiets is toch verschrikkelijk 
wanneer om ons heen het gekreun van de vele noden elke 
dag op velerlei manieren te horen is. Het bijbelse bidden 
leert: God is in ons midden, laten we tot Hem roepen, want 
Hij is onze Helper. De Bijbel leert ons de kracht van het 
aanhoudend gebed niet te onderschatten (Jac.5: 12-18).  
Daarom is bidden ook een oefening in het leven met en 
vertrouwen op God. Vele gelovigen getuigen van de kracht 
van God die hen door moeilijke perioden heeft heen 
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geholpen. Het is een vorm van de geestelijke gemeenschap 
met God: ik ben in Vaders hand. Bidden onderhoudt die 
relatie van geloof, liefde en hoop. In die relatie worden we 
door het gebed bevestigd, want God spreekt in zijn Woord 
tot ons, soms zelfs met heel concrete antwoorden op onze 
vragen. Dan ervaar je diep van binnen dat Hij je draagt en 
naar je luistert en dat bemoedigt geweldig.  
 
God reageert op mensen 
Zo heeft het gebed ook wel degelijk invloed op Gods plan. 
Hij regeert de wereld mede door de gebeden van zijn 
kinderen. Zijn Geest in ons vormt immers ook wat we 
bidden. Op vele plaatsen in de Bijbel wordt getuigd dat het 
gebed van een rechtvaardige God beïnvloedt (bv. Ex.32; 
Jac.5). God reageert op mensen! Het beste en meest 
sprekende voorbeeld daarvan is het zenden van zijn Zoon 
(Joh.3:16-21). Behalve met deze onuitsprekelijke liefde lezen 
we in de Bijbel ook dat God reageert met toorn en met 
bewogen barmhartigheid. God is niet ver, Hij is nabij. Hij is 
geen abstractie, maar de Levende, die persoonlijk en 
reagerend met de mens omgaat. God treedt in onze wereld 
van zonde en schuld in woord en daad handelend op. 
Al in het Oude Testament lezen we dat Hij op een bewogen 
manier reageert op het offer en het gebed dat zijn volk Hem 
brengt. We lezen dan dat Hij over een voornemen het volk te 
oordelen berouw kan hebben en zijn handelwijze kan en wil 
veranderen Uit de Bijbel blijkt dat de Godsregering 
soeverein en vrij is, een door Hemzelf ingestelde (heils)orde 
waaraan de Here zichzelf en de mensen gebonden heeft. 
Echter niet in de zin van een van een starre, mechanische 
wetmatigheid van een onveranderlijk raadsbesluit, maar in de 
vorm van een levende en persoonlijke verhouding van 
wederkerigheid.  
 
Gods berouw 
We lezen dat God berouw kan hebben, bijvoorbeeld over het 
kwaad waarmee Hij heeft gedreigd (Gen.6:5,6; 1Sam.15:11; 
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Ex.32). Het woord berouw geeft aan dat er een innerlijke 
verandering in God plaats vindt, dat Hij dus in die zin niet 
onveranderlijk is. Er is in de openbaring van God zoals we 
die in de Bijbel lezen duidelijk sprake van zo’n verandering, 
die in God optreedt in zijn verhouding tot mensen. Er zijn 
blijkbaar woorden als spijt en berouw nodig om aan ons 
duidelijk te maken hoe de God van Israël handelt met zijn 
volk en wie Hij werkelijk is. In dit berouw ontbreekt het 
menselijke element van falen en schuldgevoel over eerdere 
daden of keuzen. Wel lezen we duidelijk dat het goddelijke 
berouw gepaard gaat met smart (Gen.6:5-7). Het smartte 
God, niet dat Hij de mensen gemaakt had omdat Hij dit 
verkeerd gedaan zou hebben, maar omdat de mensen de hun 
geschonken positie hebben misbruikt. Uit de geschiedenis 
van Ex.32 lezen we dat God berouw had over het kwaad dat 
Hij gezegd had zijn volk (als straf op hun zonde) te zullen 
aandoen. Maar Hij komt daarmee terug op een eerder oordeel 
dat volk zwaar te zullen straffen, omdat Hij zich door de 
gebeden van Mozes ‘op andere gedachten liet brengen’. We 
moeten dus steeds letten op de aanleiding voor de 
verandering. Die ligt ook in het optreden van de mens, ten 
kwade of ten goede! God laat zien dat Hij gevoelig is voor de 
houding van ons mensen! Juist in deze gevoeligheid bewijs 
de Here zijn constante karakter van liefde en innerlijke 
consistentie!Op grond van het optreden van de mens komen 
de dingen in een ander licht te staan en daar reageert Hij op.  
 
Gods trouw  
Daarbij moeten we dan ook bedenken en betrekken wat er 
staat in 1Sam.15:29: ‘En u weet dat de Glorie van Israël 
nooit zijn woord breekt en nimmer van zijn besluiten 
terugkomt. Hij is immers geen mens, dat hij van zijn 
besluiten terug zou komen.’; Psalm 102:28: ‘U blijft 
dezelfde, uw jaren nemen geen einde.’; Mal.3:6: ‘Ik, de 
HEER, ben niet veranderd, en jullie gedragen je nog altijd als 
nakomelingen van Jakob’; Rom.11:29: ‘De genade die God 
schenkt neemt hij nooit terug, wanneer hij iemand roept 
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maakt hij dat niet ongedaan’; en Jac.1:17: ‘Elke goede gave, 
elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de 
hemellichten; bij hem is nooit enige verandering of 
verduistering waar te nemen.’, waar juist gesproken wordt 
over de onveranderlijkheid van God.  
Dit heeft onder meer betrekking op zijn trouw aan Zichzelf 
en aan zijn beloften. We kunnen weten waar we met God aan 
toe zijn, maar God kan blijkbaar terugkomen op een eerder 
standpunt. Niet omdat Hij dan zelf veranderd is, maar omdat 
daar aanleiding voor is in het handelen van de mensen! 
Wonderlijk genoeg is God daarin de Standvastige, die zijn 
oordeel soms toch aanpast aan veranderde omstandigheden. 
Hij is onveranderlijk in zijn wezenlijke eigenschappen zoals 
zijn almacht, heiligheid, rechtvaardigheid, liefde en trouw. 
Dat zijn eigenschappen zonder welke God niet God is en 
waarin Hij zijn eigen goddelijke karakter toont. Zijn houding 
ten opzichte van mensen kan echter wel veranderen. Dit dan 
als gevolg van de manier waarop mensen hun houding 
bepalen ten opzichte van Hem en zijn geboden. Daarin kan 
God besluiten te reageren op de daardoor veranderende 
omstandigheden. Gods volmaakte heerlijkheid komt daarin 
tot uiting dat Hij zich in vrijheid aan mensen bindt. In dit 
contact met mensen kan wel zijn houding ten opzichte van 
ons in allerlei omstandigheden anders zijn, maar kunnen niet 
zijn wezenlijke liefde en heiligheid veranderen. 
 
Gebeden van de gelovigen zijn van grote betekenis 
Door de gebedsvolharding van de kinderloze Hanna wordt de 
loop van de geschiedenis gewijzigd. De zoon van haar 
gebedsverhoring (Samu-El betekent: God hoort) zalft David 
tot koning en legt daarmee de grondslag van het rijk van de 
grote Davidszoon, Jezus Christus, die tot in eeuwigheid 
regeren zal (1Sam.1-2;16; Luc.1:32,33). Door het gebed van 
Elia, de rechtvaardige knecht en profeet van God, die in 
ervaringen aan ons gelijk was (een mens als wij), regende het 
drie jaar en zes maanden niet in Israël om daardoor een 
goddeloze koning te leren wie de waarachtige God is 
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(Jac.5:17vv.; 1Kon.17,18). Wanneer Elia een hele tijd later 
weer tot God bidt, en dan om regen vraagt, blijkt hoe 
krachtig en werkzaam dit gebed is en hoe duidelijk God 
reageert: de hemel gaf daarop inderdaad regen zodat de 
gewassen van de aarde weer konden groeien en bloeien.   
 
 
Bidden en werken 
 
Over het handelen van God in onze wereld 
Wie bidt, zal goed beseffen hoe de God is tot wie hij of zij 
spreekt. Wie bidt en onder meer door bijbelstudie zoekt naar 
de wil van God moet beseffen en geloven dat God niet alleen 
in de Bijbel handelt, maar ook in onze eigen, hedendaagse 
geschiedenis. De Heer gaat mee in de geschiedenis van de 
wereld en kiest ook nu partij, zoals zijn profeten dat 
uitspraken in het Oude Israël. God blijft gericht op zijn grote 
plan tot herschepping van zijn wereld. Niet alleen wij, ook 
God is op weg met de voleinding van zijn vernieuwende 
plannen. Middenin de ontwikkelingen en verwikkelingen van 
goed en kwaad, midden in het soms chaotische van ons eigen 
leven of het wanordelijke van de grote wereld zet Hij zijn 
bevrijdende werk door.  
Wat is er niet een verwarring ontstaan door persoonlijke en 
collectieve schuld, door als maar toegeven aan de zuiging 
van de zonde. Dwars daartegenin is daar God om mens en 
wereld toch te brengen tot de werkelijkheid van zijn 
koninkrijk. Hij gaat dwars door alles heen door!  
 
Dit geloof, dat God doorwerkt aan de uitvoering van zijn 
plannen betekent echter niet dat Gods heilshandelen 
samenvalt met de wereldgeschiedenis. Alsof God opgesloten 
zou zijn in ons systeem van de wereld! De God en Vader van 
onze Here Jezus Christus valt niet als een soort lot dat ons 
overkomt samen met het persoonlijk leven of het 
wereldgebeuren. Hij is niet een van de vele goden uit de 
wereldreligies. Hij is de God die zich bekendmaakt, zoals in 
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de Bijbel beschreven, de God van Abraham, Izaak en Jacob. 
Hij is de God die wegen wijst in de wildernis en wegen 
schrijft in de geschiedenis. De God die onder ons wil wonen 
en met ons wil verder gaan, die daar waar de liefde woont 
zijn zegen gebied, daar waar de vrucht van de Geest groeit en 
bloeit onder ons aan het werk is (Joh.5:17). Daar waar 
onmenselijkheid de boventoon voert en opstand tegen de 
Heilige welig woekert, daar waar de onmenselijkheid het 
leven verknoeit, daar dreigt Hij met zijn oordelen, dat het zo 
niet moet. Daar waarschuwt Hij en roept op tot persoonlijke 
en gezamenlijke omkeer. Zo is God temidden van zijn 
wereld, zo trekt Hij mee met zijn mensen, zijn kinderen. 
Troostend en vermanend, in elk geval handelend, in de grote 
wereld en in ons kleine leven.  
 
Het gaat Hem niet allereerst om het herstel van het 
koningschap voor Israël (vgl. Hand.1,2), maar via die weg 
om het Koninkrijk van God dat zich vanuit dat volk 
baanbreekt tot het alle volken van de aarde omvat. Op gezag 
van de Here Jezus zal Gods Geest bij de gelovigen zijn, al de 
dagen tot aan de voleinding van de wereld (vgl. Matth. 
28:19). Jezus kwam en zond Gods Geest om de aarde in bezit 
te nemen voor de hemel. Vanuit zijn werkelijkheid van de 
hemel zet Hij door de Heilige Geest zijn werk op aarde 
voort, onder meer door zijn discipelen, de christelijke 
gemeente. Het gaat op die manier op weg naar totale 
verlossing en voleinding (vgl. Ps. 100; Hand.1:9 en Openb.5) 
als een plaats bereiden door de Geest, die onder ons de Here 
Jezus vertegenwoordigt.  
 
Bidden en ontvangen 
Wanneer wij bidden, zijn er vele dingen die we aan de Here 
voorleggen. Van één ding zullen we overtuigd zijn: wie om 
de Heilige Geest bidt, kan zeker zijn dat hij of zij die zal 
ontvangen, voor het eerst of in nieuwe mate. Jezus spreekt 
erover: ‘Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven 
worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden 
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opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, 
en voor wie klopt zal worden opengedaan. Welke vader 
onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats 
van een vis een slang geven? Of een schorpioen, als het om 
een ei vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je 
kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de 
Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie 
hem erom vragen.’ (Luc.11:9-13 NBV). Als een vader iets 
niet geeft wat zijn zoon hem vraagt, dan zal hij zijn zoon in 
ieder geval niet bedriegen! Dat mogen we heel zeker van 
God weten. Wanneer Hij ons niet geeft wat wij vragen, 
bedriegt Hij ons in ieder geval nooit. Hij geeft ons geen 
slechte dingen wanneer we om iets goeds vragen. Geen vader 
zal zijn kind zo bedriegen dat hij hem in plaats van een vis 
(een aal bijvoorbeeld) een daarop lijkende slang in handen 
geeft. Stel je voor: die zoon zou denken dat hij krijgt waarom 
hij vroeg, maar merkt al gauw dat het omgekeerde waar is, 
hij krijgt een dodelijk gevaar in plaats van versterkend 
voedsel. Wij mogen dit altijd weten: God is een Vader, Hij 
speelt geen spel met ons wanneer wij in onze gebeden tot 
Hem komen. God bedriegt ons nooit door ons te geven wat 
ons bedreigt. 
  
De hemelse Vader zal echter aan wie bidt de Heilige Geest 
geven! Er staat letterlijk dat de Vader uit de hemel de Heilige 
Geest zal geven aan hen die Hem bidden! Het gaat hier niet 
om een apart gebed om de Heilige Geest, maar de Geest 
wordt hier toegezegd als Gods antwoord op al ons bidden, 
van welke aard dan ook! Wanneer God op een van onze 
gebeden geen antwoord kan geven, laat Hij het er niet bij 
zitten, maar schenkt Hij de bidder altijd de hulp van de 
Heilige Geest. Daarom staat er ook: ‘Bidt en u zal gegeven 
worden, zoekt en gij zult vinden’, omdat God zich in de 
Heilige Geest laat vinden. Daarom staat er ‘Klopt en u zal 
opengedaan worden’, omdat God in het geven van de Heilige 
Geest de deur tot zijn vaderhart opent.  
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In de Geest geeft God zichzelf aan ons, zoals we Hem in en 
door de Here Jezus mogen leren kennen. Wie de Geest heeft 
ontvangen, kent God als een liefdevolle en waarachtige 
Vader en leert Hem dwars door alles heen steeds beter 
kennen. Hij is de God, die zich op ons gebed wil laten 
kennen, wil doen kennen door Woord en Geest. Wie dit diep 
tot zich door laat dringen, beseft dat bidden niet een manier 
is om van God gedaan te krijgen wat we op een andere 
manier niet kunnen krijgen. Eigenlijk is zulk bidden magisch 
en dus typisch heidens. Bidden is ons uitstrekken naar God 
met alles waarmee we het mooi en moeilijk hebben. Dan 
hoort God ons. Hij verhoort ons altijd door ons op onze 
gebeden in de Heilige Geest zichzelf te geven. Dan mogen 
we ook met wat we niet ontvangen op Hem terugvallen. In 
de Heilige Geest is God zo dicht bij ons, dat Hij ons de 
gebedsverhoring garandeert dat hoe dan ook Hij zelf voor 
ons overblijft. Als de trouwe Vader die ons leven schraagt en 
draagt en tot voleinding brengt. 
 
Persoonlijk gebed 
 

‘Ik ben blij met Uw goedheid,  
die mij ruimte geeft om te leven. 
Ik ben blij met Uw liefde, 
die mij tijd van leven geeft. 
Ik ben blij met de kostbare mensen, 
waardoor U mijn leven zin en doel geeft. 
Geef dat ik steeds 
onder uw goede zegen mag leven  
met het kostbare geschenk 
van Uw nabijheid, HERE.’ Amen  

 
‘De van vrede doordrongen vreugde in het leven van een 
christen is alleen mogelijk voor wie het diepe geheim kent 
van de dagelijkse vernieuwing: wie zich voortdurend tot God 
wendt, zal nieuwe kracht ontvangen uit het domein van de 
Eeuwige. Rust.’           Ole Kristian Hallesby 
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13. Lofprijzing en aanbidding 
 
 
 
God vraagt om onze lofprijzing. Hem bewonderen is Hem 
waarderen, zijn liefde en grootheid voor zover dat voor ons 
mogelijk is op waarde weten te schatten. Het is attent en 
wakker zijn om in te gaan op wat er aan bijzonders is in God 
zelf. Wie de Here looft gaat in de werkelijkheid staan van 
wat onze bewondering verdient. God niet waarderen betekent 
dan dat je op de grootst mogelijke ervaring die een mens kan 
ondervinden niet ingaat.  
 
Rijkdom in lofprijzing 
Maar dat is niet alles. God als Schepper en Onderhouder van 
al wat is en leeft ‘verlangt’ niet alleen naar onze lofprijzing, 
maar Hij geeft er ook een opdracht toe. God deelt zijn 
aanwezigheid en leven aan ons mee terwijl en doordat Hij 
door hen aanbeden wordt! Dit is wel niet de enige manier 
waarop God zich met ons inlaat, maar wel een heel 
bijzondere. Het is zoals we in de Bijbel lezen dat de 
‘liefelijkheid van de Here’ zich voor veel mensen openbaart 
wanneer zij samen als gelovigen Hem verheerlijken. Zo was 
het al in het oude Israël. De essentie van het offer dat de 
joden brachten was niet dat mensen een dier aan de Here 
God schonken, maar dat God zichzelf door het offer en de 
daaraan verbonden bevrijding van schuld aan mensen gaf. 
Zijn liefde en verzoening werden daardoor tastbaar in hun 
leven. Van Hem zijn alle dingen, zouden wij Hem iets te 
geven hebben? De Here zegt zelf: ‘Indien Ik honger had, zou 
ik het u niet zeggen’(Ps.50:12). God is de Gever en wij zijn 
de ontvangers! God kan zich zelfs uit stenen lof bereiden. 
Maar de Here geeft het heel nadrukkelijk aan als zijn wil, dat 
mensen die in Hem hun vertrouwen stellen Hem eren. Wij 
ontvangen in die lofprijzing van wat God ons aan genade, 
liefde en leven geeft, doordat we weten waarom we Hem 
eren! Lofprijzing is niet onze goedkeuring aan God, maar 
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onze reactie op zijn leven in het onze! Iedere vorm van 
geestelijke ervaring, iedere belijdenis en beleving van Gods 
werkelijkheid loopt uit in lofprijzing. Het is God zelf die 
door zijn Geest in de gelovigen die wederkerige liefde tot 
Hem bewerkt. Hij roept ons ertoe op en bewerkt het in ons 
hart Hem te roemen en te eren.  
Mensen zijn soms bang hun stem in het gezin, op de 
Bijbelkring of in de grote gemeente hardop te horen. 
Waarom zou je dan niet eerst leren van het hardop bidden in 
de stille binnenkamer? Wie daar leert om Gods daden met 
eigen woorden te roemen en te benoemen, zal een zekere 
schroom gaan overwinnen door kort en duidelijk ook in de 
gemeentekring hardop te bidden. Dit is een beproefde weg 
om te leren in de grote samenkomst onder woorden te 
brengen wie de Here voor je is en wat zijn liefde voor je 
betekent. Lofprijzing is behalve een levensstijl ook wel 
degelijk het zelf onder woorden brengen van onze eigen 
reactie op de liefde van God. Dat geldt voor de stille 
binnenkamer, maar zeker ook in het midden van gezin, in de 
vriendenkring en in de christelijke gemeente (Ps.22:23; 
Hebr.2:12). 
 
Wie of wat prijzen en aanbidden we? 
Waar het om gaat is niet of we wel of niet zullen prijzen, het 
is veel meer de vraag wie we zullen loven en aanbidden! Het 
‘voorwerp’ van onze lofprijzing en aanbidding is het meest 
omstreden punt! De Psalmdichters roepen de gelovigen op 
precies dat te doen wat een mens bijna als vanzelf doet: hoog 
opgeven over iets waarom hij veel geeft. Zouden we dan 
Hem, die onze goede woorden en daden het allermeest waard 
is, deze uiting van waardering en dat eerbewijs onthouden? 
Ik denk dat lofprijzing niet ‘maar’ een van de vele uitingen 
van onze waardering is, maar dat door lofprijzing en 
aanbidding onze geestelijke vreugde vervuld, vol gemaakt 
wordt. Ook al zijn onze uitingen van dankbaarheid aan God 
hier op aarde nog ontoereikend (en dat zijn ze), onze 
wederliefde tot de Here komt pas tot ontwikkeling en 
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vervulling door Hem te loven en te prijzen om wat Hij doet 
en Hem te aanbidden om wie Hij is. Ook al zijn wij op aarde 
met onze lofprijzing alleen nog maar de instrumenten aan het 
stemmen, de Heer kan daar blijkbaar een symfonie in 
ontdekken. Onze heilige plicht om God groot te maken staat 
in dienst van de vreugde die we door het geloof beleven. 
Gelukkig het kind van God dat, en gelukkig de gemeente die 
mag ervaren hoe de Here zelf meekomt in de lofprijzing en 
aanbidding van zijn Naam. 
 
De Here, die we aanbidden 
Wie christen is, stemt in met de belijdenis van de Here Jezus 
dat God de enige is, die aanbidding mag ontvangen 
(Matth.4:10 en Luc.4:8). Wij weten hoe God zich laat gelden 
de enige te zijn die zulke aanbidding waard is (Ex.20:5; 
Deut.5:8,9; 6:13-16). De Here is er uitgesproken tegen dat 
mensen afgoden ofwel surrogaatgoden aanbidden. We lezen 
in het OT regelmatig hoe de Here telkens weer degene die 
iemand of iets anders dan de levende God aanbidt, heeft 
gestraft. In het NT lezen we dat de Here Jezus zich 
nadrukkelijk over het voorwerp en de wijze van onze 
aanbidding heeft uitgesproken: ‘De waarachtige aanbidders 
zullen de Vader aanbidden in geest en in waarheid’ 
(Joh.4:23). Aanbidden is volgens het woordenboek: 
‘adoreren, vereren, verheerlijken, grootmaken, bewonderen, 
hoogachten of eerbied en ontzag hebben voor’. De sleutel tot 
overwinning in onze aanbidding is de gouden kern van het 
leven met God, het grote gebod: ‘Gij zult de Here, uw God, 
liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit 
geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Het tweede 
daaraan gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een 
ander gebod groter dan deze, bestaat niet.’ (Matth.22:36-40, 
par.). Zo gaan we als gelovigen op weg: opdat alles in ons 
ten volle de Here God liefheeft en dat Hij alleen het 
voorwerp van onze aanbidding is. Zo is lofprijzing en 
aanbidding volop verbonden met en betrokken op ons 
liefhebben.  
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Groeien in lofprijzing 
Door lofprijzing en aanbidding wordt ons besef van wie en 
hoe God is als maar groter. Zo spreken we over Jezus als 
Redder en Verlosser, als Koning en Heer, als Middelaar en 
Trooster, als Doper in de Heilige Geest en Geneesheer. Dat 
is dan wat Hij voor ons betekent in onze relatie met Hem, 
maar we zullen beseffen dat dit altijd maar enkele facetten 
zijn van wie Hij werkelijk is! Voor de zondaar is Hij de 
Redder, voor de zoeker wordt Hij de Doper in de Geest, voor 
de zieke is Jezus degene die geneest, voor de bedroefde en 
verzochte is Hij de Helper en de Trooster. Het NT vat dit 
alles samen onder de woorden: Jezus is Heer! Onze eerste 
ontmoeting met de Here Jezus is vaak doordat Hij in onze 
noden voorziet, onze zondeschuld heeft gedragen, voor ons 
in de plaats van de straf is gaan staan. Maar hoe langer we 
christen zijn, hoe meer we ontdekken wat de Heiland nog 
meer voor ons is! Wie Jezus niet ‘slechts’ als de vervuller 
van onze noden gaat zien, maar werkelijk als de mens-
geworden God, voor die is aanbidding door het werk van de 
Geest in ons een onvermijdelijke reactie. Oppervlakkig besef 
geeft (zo dat al kan) ‘oppervlakkige’ lofprijzing, verdiepte 
overgave geeft werkelijke aanbidding!  
 
Lofprijzing en aanbidding 
De Bijbel gebruikt de woorden lofprijzing en aanbidding niet 
als woorden die hetzelfde betekenen. Lofprijzing leidt ons in 
zekere zin toe naar aanbidding. Neem als voorbeeld wat we 
er over lezen in Ps. 95:1-5 (NBV): 
 

‘Kom, laten wij jubelen voor de HEER,  
juichen voor onze rots, onze redding.  
Laten wij hem naderen met een loflied,  
hem toejuichen met gezang.  
De HEER is een machtige God,  
een machtige koning, boven alle goden verheven.  
Hij houdt in zijn hand de diepten der aarde,  
de toppen van de bergen behoren hem toe,  
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van hem is de zee, door hem gemaakt,  
en ook het droge, door zijn handen gevormd.’ 

 
Dit is uitbundige lofprijzing waarin op een vreugdevolle 
manier de lof aan God wordt gebracht vanwege zijn daden. 
Maar als dan de lofprijzing voor God bezongen is, nodigt de 
psalmist tot aanbidding uit: ‘Laten wij buigen, diep buigen 
en neerknielen voor de Heer, onze Maker, want Hij is onze 
God en wij zijn het volk dat Hij weidt, de kudde in zijn 
hand’. Deze volgorde vinden we ook in Ps. 96 (vs.1-4 
lofprijzing); (vs.9,10 aanbidding) Prachtig is het ook te zien 
in Psalm 86: (vs.8-13 lofprijzing over de grote daden van 
God); (vs.5 en 15 aanbidding om wie God is, om zijn 
karakter en wezen).  
 
In grote lijnen en in het algemeen gezegd, zouden we het zo 
kunnen samenvatten: Gebeden hebben betrekking op onze 
noden, lofprijzing heeft te maken met onze zegeningen 
terwijl aanbidding te maken heeft met wie God werkelijk is. 
We werken dit nog iets verder uit. 
 
Wie tot God bidt en Hem vraagt in een bepaalde behoefte 
van het leven te voorzien, erkent de eigen nood en belijdt de 
volkomen afhankelijkheid van de Heer.  
 
Wie God prijst, doet dat niet om gevoelsmatig opgemonterd 
te worden, maar om zijn of haar zegeningen aan God te 
noemen en Hem daarom te roemen uit een hart vol 
dankbaarheid. Bij lofprijzing komen we tot God met vreugde 
in ons hart om door die lofzegging ook zijn aanwezigheid 
meer en meer te ervaren.  
 
Wie God aanbidt, biedt Hem zichzelf aan, in toewijding en 
een diepgevoeld besef van wie de Here is in zijn karakter en 
waardigheid, heiligheid en majesteit. Dan gaat het er niet 
zozeer om iets te ontvangen, maar om aan de Here 
heerlijkheid en eer te geven door jezelf aan Hem toe te 
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wijden, Hem te eren met het antwoord van je wederliefde en 
van een gehoorzaam leven.  
Een bidder komt tot God om gezegend te worden, een 
aanbidder nadert tot God om vol verwondering en eerbied 
Hem te zegenen.  
Lofprijzing is ons positieve antwoord naar God toe, vooral 
gebaseerd op zijn daden, de dingen die Hij heeft gedaan. 
Aanbidding is meer gericht op wie de Here is, zijn karakter, 
zijn deugden: Hij is heilig, rechtvaardig en goed, liefdevol, 
trouw en vergevend, barmhartig en genadig. Lofprijzing is 
uit verstand en emotie, aanbidding is uit het hart en devotie.  
 

 
Hij zal de Redder zijn der armen,  
Hij hoort hun hulpgeschrei. 
Hij is met Koninklijk erbarmen  
hun eenzaamheid nabij. 
Hij helpt, met hun bestaan bewogen, 
die zijn in vrees verward. 
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen  
Hij draagt hen in zijn hart.  
 
Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen; 
Men loov' Hem vroeg en spâ; 
De wereld hoor', en volg' mijn zangen, 
Met amen, amen na. 

 
 Psalm 72 
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14. De christelijke gemeente 
 
 
 
Bijna niemand kijkt er meer van op als er in ons land een 
kerkgebouw gesloten wordt. Nogal wat kerken in Nederland 
kregen de laatste jaren een nieuwe bestemming of werden 
gesloopt vanwege de grootse plannen van stadsvernieuwing 
of het aanleggen van kantorencomplexen. 
We zijn er inmiddels aan gewend: het aantal christenen in 
ons land loopt fors terug. Wanneer we dan horen dat op 
sommige plaatsen een nieuwe gemeente wordt gevormd, een 
nieuwe kerk wordt gesticht, dan kunnen sommigen dat 
nauwelijks geloven. Ze denken dat nieuwe gemeenten alleen 
gesticht worden in Azië of Afrika of in het altijd en in alles 
grotere Amerika. Vooropgesteld dat wie werkelijk deel 
uitmaakt van de christelijke kerk zich er natuurlijk over zal 
verblijden wanneer elders een nieuwe oogst is voor Gods 
koninkrijk. Blijft echter de prangende vraag: waarom daar 
wel en bij ons niet? Waarom is de christelijke kerk in 
Nederland zo zwak geworden? Mede door de enorme 
verdeeldheid? Waarom gaat er zo weinig kracht uit van de 
gemeente van Jezus Christus, zodat het kwaad in onze 
samenleving voortwoekert en zelfs ruim baan krijgt? Grote 
vragen voor wie behoort tot de christelijke gemeente. 
 
Schijn en zijn 
Indrukwekkende ontwikkelingen op bijvoorbeeld technisch 
en medisch gebied hebben er aan bijgedragen dat velen het 
geloof zijn kwijtgeraakt in een God die machtig is en 
krachtige daden doet. Het lijkt erop dat God naar de marge 
van onze samenleving is teruggedrongen. Maar de 
boodschap van de Bijbel blijft ondanks alles dezelfde: de 
Here God zoekt ook in deze postmoderne tijd met haar 
bijzonder snelle ontwikkelingen en veranderingen naar 
mensen die met hun hele hart op Hem vertrouwen. Hij is niet 
teruggedrongen, maar wij zijn overmatig beïnvloed geraakt 
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door de krachtige impulsen die ons van Hem afhouden. God 
is in onze tijd niet op zoek naar mensen die geloven in 
nieuwe methoden of naar religieuze deskundigen die modern 
kunnen ‘omgaan’ met geestelijke zaken, maar Hij zoekt een 
man, een vrouw en een kind ‘naar zijn hart’. God zoekt een 
mens die bereid is om Zijn wil te doen. De tijden zijn 
inderdaad geheel anders geworden en de mensen hebben 
weinig of geen belangstelling meer voor God en zijn Woord. 
Om het gevoelsgat te dichten blijken velen religieuzer dan ze 
zelf willen toegeven en het aanbod van bij-de-neus-nemende 
sekten en geheimzinnige gevoelsstromingen is enorm. Maar 
de vraag die uit de Bijbel tot ons komt is niet louter gericht 
op gevoel, niet alleen gericht op verstand, maar op de totale 
mens! Geloven wij nog dat God machtiger is dan alle 
machten en afgoden van de volken op aarde? Vertrouwen we 
nog dat zijn Woord ons de weg wijst, de waarheid leert en 
het echte leven openbaart? Wellicht zegt het geloof er ja op, 
maar wekt dat geloven ons tot daden die ermee overeen 
stemmen? Geloof is immers iets wat ons denken en lichaam 
tot actie wil brengen, het geloof verandert onze instelling, 
gedachten, woorden en werken.  
 
Als wij belijden dat God dezelfde is en dat Hij nog steeds tot 
mensen spreekt door de ‘dwaasheid’ van de prediking 
(1Cor.1:21), door het geschreven woord zowel als door 
moderne massacommunicatiemiddelen, dan gaan wij er met 
die ‘blijde boodschap’ op uit! Dan is het onze dure plicht 
bezig te zijn met gemeenteopbouw en gemeente-uitbouw. Te 
zoeken naar gelegenheden, waar mensen samenkomen in de 
naam van Jezus en leven tot eer van God. Wanneer wij 
geloven dat Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is en 
dat niemand tot de Vader komt dan door Hem (Joh.14:6), 
laten we dan anderen de gelegenheid geven de zegen van die 
waarheid ook te leren kennen en beleven. Opdat zij het 
nieuwe en de tijd overschrijdende leven mogen krijgen. Dit 
mede door ons evangeliseren en uitdragen van het 
christelijke leven. Laten wij proberen door onze persoonlijke 
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contacten nieuwe mensen te bereiken met het Evangelie dat 
ons zo gezegend heeft. De Here God heeft eens gevraagd: 
‘Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan’ (Jes.3:8). Het 
is toch ook aan iedere christen om op eigen wijze antwoord 
te geven op die vraag. Het is onze verantwoordelijkheid aan 
anderen bekend te maken wie Jezus Christus is en wat Hij 
aan goeds gedaan heeft ten behoeve van zondaars.  
 
In dit laatste hoofdstuk proberen we zicht te krijgen op wat 
de gemeente van Jezus Christus naar nieuwtestamentische 
begrippen is en wat Gods plan en bedoeling met de gemeente 
inhoudt. Hoewel er duidelijk onderscheid is tussen Gods plan 
met Israël en met de gemeente, is het niet juist om al te veel 
en al te scherp onderscheid te maken tussen de het volk van 
God zoals beschreven in het Oude en in het Nieuwe 
Testament. Het gaat uiteindelijk om die ene gemeente die 
door God zelf vanaf de grondlegging van de wereld tot in de 
jongste dag uit Israël en de volken geroepen en vergaderd 
wordt. De nieuwtestamentische gemeente dient zich te 
realiseren dat ze is ingelijfd in Israël. Ingevoegd op de oude 
stam van het volk dat uit Abraham, de vader van alle 
gelovigen is voortgekomen (Rom.9-11).  
 
We zullen ons vooral bezighouden met de kerk van Jezus 
Christus, gedacht vanuit hoe deze is ontstaan na de 
uitstorting van de PinksterGeest, de vroege gemeente. 
Wanneer we spreken over de kerk, denken we daarbij vooral 
aan het instituut, aan de christelijke kerk wereldwijd of aan 
een kerkverband. Bij het begrip gemeente denken we vooral 
aan de plaatselijke vergadering van de gelovigen. Het woord 
kerk is afgeleid van het Griekse woord kuriakos, een 
bijvoeglijk naamwoord dat betekent: bij de heer behorend, 
van de heer, wat in het NT betrekking heeft op dat wat van 
de Here Jezus is (1Cor.11:20; Openb.1:10). Het in het NT 
gebruikte woord ekklesia (van tevoorschijn roepen, eruit 
roepen) betekent zoveel als volksvergadering en vandaaruit 
(christelijke) gemeente. Het duidt in ons spraakgebruik 
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zowel de wereldwijde gemeenschap van Christus-belijdende 
gelovigen aan, de universele gemeente van alle christenen -
die we dus ook kerk noemen- (Matth.16:18; Ef.1:22-23; 
Col.1:18,24), als de plaatselijke gemeente (Hand.9:31;11:22; 
1Cor.1:2; Gal.1:2). Daarnaast is er sprake van een ‘gemeente 
aan huis’ die ook met met het woord ekklesia wordt benoemd 
(Rom.16:5; 1Cor.16:19; Col.4:15), waar het blijkbaar gaat 
om kleinere huisgemeenten. Scherp onderscheid is niet altijd 
even goed mogelijk en ik gebruik de termen ook door elkaar. 
Met een voorkeur voor het begrip gemeente, vanwege de 
klankovereenkomst met wat ons samen bindt: de christelijke 
gemeenschap door het geloof in de Here Jezus Christus. 
 
 
Gemeente in bijbels licht 
 
Kijken naar de gemeente 
Bij sommige oude kerken zijn in de zijmuren mooie, 
gebrandschilderde ramen aangebracht. In die veelal hoge 
ramen zijn van gekleurd glas de prachtigste schilderingen 
ingelegd, veelal bijbelse taferelen. Als je middenin zo’n kerk 
staat en het zonlicht valt door de ramen naar binnen, dan 
kom je onder de indruk van de uitbeeldingen en de 
kleurenpracht. 
Als je rondom die oude kerk loopt en van de buitenkant 
tegen die ramen aankijkt, dan ontdek je er niet zoveel 
bijzonders aan. Dan zijn het gewoon hoge en grote ramen. Je 
moet naar binnen om de schoonheid van het glas in lood te 
zien. Alleen van binnenuit, als het zonlicht door de ramen 
schijnt, krijg je die gebrandschilderde ramen te zien, zoals ze 
zijn en wat ze echt bedoelen uit te drukken. Dan gaat het pas 
voor je leven. 
Wanneer we nadenken over de bijbelse beelden van de 
christelijke gemeente is er overeenkomst met het bezichtigen 
van een oude kerk. Hoe kijken we vanuit bijbels gezichtspunt 
naar onze eigen kerk of gemeente? En hoe naar de 
christelijke kerken en gemeenten in het algemeen? Wat heeft 
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dat beeld van de christelijke geloofsgemeenschap ons 
vandaag nog te zeggen? 
Het is met de gemeente zoals met die gebrandschilderde 
ramen. Van buiten zie je er echt niet veel bijzonders aan. 
Sommige kerkgebouwen zijn van een prachtige architectuur, 
maar andere zijn gewoon saai. Sterker  nog: van buiten ziet 
het er soms zelfs niet eens zo mooi uit. Maar moet dat dan? 
Voor wie zou de kerk van buiten aantrekkelijk moeten zijn? 
Voor God? Voor de wereld? Als statussymbool voor de 
gelovigen?  
Maar nu naar de binnenkant! Neem als voorbeeld nu eens de 
gemeente in Corinthe. Als je daar in Paulus’ dagen naar 
binnen ging, was het zelfs een beetje onordelijk, lezen we in 
1Cor.3. Een beetje een rommelige samenkomst: de een roept 
op een zeker moment: ‘ik ben van Apollos’. De ander: ‘ik 
ben van Paulus’. En weer een ander: ‘ik ben van Cefas’ 
(Petrus). Ze noemden de voorgangers bij wie ze zich het 
beste thuis voelden als partijgangers. Sommigen zeiden zelfs: 
‘Wij zijn van Christus.’ Dat lijkt heel vroom, maar zo werd 
in Corinthe zelfs de Here Jezus tot een partijganger gemaakt! 
Ondertussen is er nijd en twist in de samenkomsten. Zo 
behoort het niet te zijn. Maar toch is dit wel de gemeente van 
Christus in Corinthe: er is partijvorming en dus verdeeldheid, 
het lijkt een door en door klein-menselijke zaak. Zo kan het 
er dus soms toegaan in de christelijke kerk. Als je zo van 
buitenaf tegen de christelijke kerk aankijkt, dan word je er 
niet altijd even vrolijk van. Maar ook als je binnen bent, 
schrik je. Verhitte gesprekken en verharde harten kunnen 
voorkomen, niet even verheffend allemaal. Om erg verdrietig 
van te worden. Gelukkig zijn er ook prachtige zaken te 
noemen, wanneer ongelovige mensen toegewijde discipelen 
worden, gemeenten evenwichtig groeien en herderlijk 
verzorgd worden. Maar het is niet alles botertje tot aan de 
rand… 
 
Zo was het al in de tijd van de Bijbel. Nergens in het NT 
wordt de christelijke gemeente beschreven als een volmaakt 
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gebeuren, waar nooit wat moeilijks is en waar mensen alleen 
maar goed met elkaar omgaan. Denk aan de gemeenten in het 
boek Openbaring. Steeds hoor je de Here Jezus zeggen: 
‘Maar dit heb ik tegen u’. In Corinthe is het een gemeente 
waar het allemaal heel charismatisch toegaat. Allerlei 
geestelijke gaven blijken te functioneren. Tegelijk lezen we 
dat er toch ook heel wat loos is, zoals blijkt uit vervolg van 
Paulus’ brief. Als je alleen maar eenzijdig of van de 
buitenkant tegen de christelijke gemeente aankijkt, vraag je 
soms echt af of dit nu Gods kerk is. Is dat het nu, de 
christelijke gemeente? Zelfs van binnenuit kan het behoorlijk 
tegenvallen.  
En toch: niet alleen als buitenstaander er tegenaan blijven 
kijken, alsof het louter een zaak van mensen is. Geen 
beschouwer blijven, maar binnenkomen en dan zelf Gods 
licht door de ramen naar binnen laten vallen. Zie de 
gemeente van de Here Jezus vooral in Gods licht. ‘Het is 
Gods akker, Gods bouwwerk bent u’, zegt Paulus. Als je dus 
naar binnen gaat, dat wil zeggen zelf deel gaat nemen, dan 
pas zie je waar het echt om gaat in de christelijke gemeente. 
Er is met die in zichzelf onvolmaakte mensen veel aan de 
hand: ‘Weet u niet, dat u Gods tempel bent en dat de Geest 
van God in u woont?’(1Cor.3:16).  
 
Het geheim van de gemeente 
Dat is dus een van de geheimen van de christelijke gemeente, 
de kerk van Jezus Christus. Als je er als buitenstaander, in 
elk geval van buitenaf tegenaan kijkt, blijkt niets menselijks 
ons vreemd te zijn. Maar het beeld dat de Bijbel van de 
gemeente geeft, moet onze gedachten en daden meer gaan 
vervullen! We moeten worden wie we zijn! De christelijke 
gemeente is Gods akker, Gods bouwwerk, Gods tempel, 
lichaam van Christus, volk van God, kudde van de Goede 
Herder. Het is de plaats waar Jezus Christus zondige mensen 
samenbindt, verandert en ontmoet. Waar de Heilige Geest 
gebrekkige mensen aanraakt en tot discipelen van Jezus 
maakt. De kerk, de gemeente van Jezus Christus, is heilig. 



 170 

Dat wil zeggen: zij is afgescheiden van de wereld die opgaat 
in zonde. Zonde behoort niet tot haar domein, want de 
gemeente is toegewijd aan God en zijn Rijk. Dat is ons licht 
en onze kracht. 
Zeg je kerk, dan zeg je dus niet ‘dat is louter mensenwerk’, 
maar ‘dat is van de Here God’. Wij zijn Gods zijn eigendom 
en zijn domein. Het geheim van de christelijke gemeente is, 
dat zij toebehoort aan de drie-enige God. Zo tekent de Bijbel 
de kerk.  
 
De christelijke gemeente heet ook Lichaam van Christus. En 
daarmee wordt gezegd, dat al die Christus belijdende kerken 
en christelijke geloofsgemeenschappen, ook onze eigen kerk 
of gemeente, het persoonlijke eigendom zijn van de Here 
Jezus. Wij behoren bij Hem, zoals een lichaam hoort bij een 
hoofd. Onlosmakelijk zijn wij als gemeente met Christus 
verbonden. Hij voedt ons en koestert ons, zoals ieder van ons 
goed voor zijn of haar lichaam zorgt.  
 
Aan de kant van de weg zie je soms op plaatsen waar 
gebouwen worden neergezet grote borden waarop te lezen 
staat wie de architect is. Ook wie de onderneming uitvoert 
wordt vermeld. Werk in uitvoering dus. Zo kijken wij naar 
de christelijke gemeente: als Gods werk in uitvoering. Het is 
niet ons werk, niet ons plan, niet ons ontwerp, maar dat van 
de Here God. Hij legt het fundament. Hij bouwt. Hij roept bij 
elkaar. Hij werkt aan de voltooiing en vervolmaking, ook van 
onze eigen geloofsgemeenschap. Daarom geloven wij vast en 
zeker dat de christelijke gemeente toekomst heeft! Voor tijd 
en eeuwigheid. Daarom hebben we moed om door te gaan. 
En dan vergeten we niet wat de apostel Paulus ons óók leert: 
Gods medearbeiders zijn wij (1Cor.3:8,9). In dienst van God 
zijn wij elkaars medewerkers. En dat niet als kleine 
zelfstandigen: we staan samen in dienst van God. De 
gemeente behoort in haar geheel aan de Here toe. De 
apostelen hebben door Gods genade het fundamentele werk 
mogen doen door het stichten van de eerste gemeenten en het 
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geven van het eerste onderwijs. Wij mogen daarop en 
daarmee verder bouwen. Hoe dan ook: van dat bouwwerk is 
Jezus Christus zelf zowel het fundament (1Cor.3:11) als de 
hoeksteen (Ef.2:20). 
 
Het geheim van de gemeenteleden 
Het is met gemeenteleden net als met de gemeente zelf: we 
moeten er niet van buitenaf tegenaan blijven kijken, maar het 
licht van God er op laten vallen. Dan ga je ook van elkaar 
andere dingen zien en zeggen. Zo kom je het werkelijke 
geheim van gemeenteleden op het spoor. ‘Weet u niet dat de 
Geest van God in u woont? Weet u niet, dat die Geest, die in 
de gemeente woont, ook in u persoonlijk werkt?’ Dit woord 
van Paulus in Efeze 2 zullen we op onszelf toepassen: ‘Zo 
zijn jullie dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar 
medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God’. Het 
is ons geheim als gemeenteleden: wij behoren tot het grote 
huisgezin, waarvan God de Vader is en waarbinnen de 
gelovigen broeders en zusters van elkaar zijn. Wij zijn als 
levende stenen, ingevoegd in Gods tempel. Elk voor zich zijn 
wij immers Gods werk in uitvoering! Door onze 
geloofsverbondenheid met de Here Jezus Christus worden 
we ook met elkaar samengevoegd tot een levende 
gemeenschap waarin Gods Geest wil wonen. Wat er ook van 
de gemeenteleden in Corinthe of in Veenendaal of in welke 
christelijke kerk dan ook gezegd kan worden, het begint met 
wat Paulus in 1 Cor. 1:2 schrijft: ‘Ik schrijf aan de gemeente 
Gods in Corinthe, aan de geheiligden in Christus Jezus, de 
geroepen heiligen met allen die de naam van onze Here Jezus 
Christus aanroepen: genade en vrede zij u!’ Inderdaad, er 
valt veel over gemeenteleden te zeggen, maar je moet 
beginnen met: wij zijn in Christus geroepen heiligen. Mensen 
in wie de Geest van God woont en levensveranderend werkt. 
Waardoor ons karakter wordt vernieuwd terwijl we door de 
Here God zelf in beweging worden gezet. Laten we dus nooit 
te min over de gemeente of over gemeenteleden praten.  
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De gemeente als spiegel en venster 
Zo valt er dus licht uit de Bijbel op de gemeente en op 
gemeenteleden. Hoe gaan we nu verder in ons denken over 
de christelijke gemeente, met de beelden die de Bijbel voor 
ons uittekent? Het beeld van de eerste christelijke gemeente 
in Jeruzalem mag in zekere zin het uitgangspunt vormen 
voor het nadenken over het functioneren van de christelijke 
gemeente in bijbels licht. Het behoeft echter geen blauwdruk 
te zijn. Wel is het norm- en vormgevend. Basaal is: de Geest 
van God woont in die gemeente. Het is daarom duidelijk dat 
de gelovigen van Hogerhand in beweging worden gezet. De 
gemeente zoals beschreven in Handelingen 2 en verder in het 
NT wordt ons tot voorbeeld gegeven. Niet om alles precies 
zo na te doen, maar om erop te vertrouwen dat het in elke tijd 
mogelijk is Gods genade en zijn Geest in mensen te zien 
werken. Het was in de jonge christengemeente een concrete 
werkelijkheid en levensecht. Zo ook nu.  
Een levende geloofsgemeenschap kan daar ontstaan waar 
God zelf door zijn Woord tot spreken komt, waar Jezus 
gediend wordt als Heer en wanneer zijn Geest de ruimte 
krijgt! Laten we daarom niet te gauw tevreden zijn met hoe 
het gaat. Als je de Bijbel als spiegel gebruikt en tegelijk als 
venster, dan betekent dat het einde van gezapigheid en 
gearriveerdheid, net zo goed als van moedeloosheid en 
pessimisme. We bidden dat Hij in ons eigen leven wil 
werken, zodat wij gemeenteleden zijn die als levende stenen 
ingevoegd raken bij de bouw van een geestelijk huisgezin 
van God. Levende stenen passen zich aan elkaar aan om het 
hogere doel van de eenheid te dienen. Dat de Heer ons er in 
wil leren en zegenen! 
 
 
Een vierende gemeente 
 
Valt er wat te vieren in de gemeente? 
Wanneer we Psalm 149 lezen met de geboortegeschiedenis 
van de gemeente (Hand.2-4) in het achterhoofd, dan valt op 
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dat het er soms blij en feestelijk aan toe gaat. ‘Laat Israël 
zich verheugen in zijn Maker, laten zij zijn naam loven met 
reidans, laten de vromen juichen met eerbetoon.’ En de 
gelovigen die samen de jonge christengemeente vormden, 
waren elke dag als een eenheid bij elkaar in de tempel. Bij 
gelovigen thuis vierden ze het Avondmaal (lett. braken ze het 
brood) met blijdschap en ze loofden God.  
De christelijke gemeente wordt hier getekend als een 
dankbare, vierende gemeenschap. Dat werpt al meteen een 
aantal vragen op. Je had eerder verwacht, dat de christelijke 
kerk een ‘strijdende kerk’ zou heten en we kennen de 
‘lijdende kerk’. Passen zulke aanduidingen niet veel beter bij 
de christelijke gemeente? Ik bedoel: viel er in de begintijd 
met al die onderdrukking nog wat te vieren? Valt er in onze 
tijd met al die ellende en oorlogen nu zoveel te vieren? Er is 
toch genoeg wat je de lust tot feestvieren doet vergaan, als je 
om je heen kijkt in de wereld, in het leven van de 
gemeenteleden of in je eigen leven. Kun je dat zo zeggen: de 
christelijke gemeente is een vierende gemeente? Hoe ging 
dat dan vroeger? Hoe beleefde het volk Israël de viering van 
het geloof?  
 
De vierende gemeente in het Oude Testament 
We lezen in het OT over het volk Israël temidden van de 
andere volken. Met een zekere regelmaat lezen we over 
feesten en vieren. Dat mag ons opvallen. Er waren heel wat 
grote feesten door God ingesteld! Feesten die dagen en zelfs 
weken konden duren: Pascha, Loofhuttenfeest. En ook als de 
Joden bij elkaar waren in de tempel was er vrolijkheid. 
Dankbare blijdschap over wie God is en over de leefregels 
die zijn volk ten goede komen. Iets ervan lezen we in Psalm 
149. Uitbundig ging het eraan toe, vrolijk en echt feestelijk: 
‘Zingt de Here een nieuw lied, loof Hem met reidans, laat de 
lofverheffingen Gods in ieders mond zijn!’ Waarom ging het 
er zo blij aan toe in Israël, als dat volk van God bij elkaar 
was in de tempel? Was dit het Oosterse leefgevoel, de 
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spontaniteit van het volk die in de cultuur leeft om het zo te 
doen?  
 
In Leviticus 23 vinden we het meest basale antwoord: het 
was Gods opdracht! ‘De HERE sprak tot Mozes: Spreek tot 
de Israëlieten en zeg tot hen: De feesttijden des HEREN, die 
gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn mijn 
feesttijden. Zes dagen mag arbeid verricht worden, maar op 
de zevende dag zal er een volkomen sabbat zijn: een heilige 
samenkomst; generlei arbeid zult gij verrichten, het is een 
sabbat voor de HERE in al uw woonplaatsen.’ En dan volgen 
instructies voor het vieren van velerlei feestdagen!  
 
Psalm 149 geeft goede redenen voor een uitbundig feest. In 
vers 4 staat de opdracht en dan volgt het argument: ‘Zing en 
maak God groot’ en waarom?: ‘Want de HEER heeft een 
welbehagen in zijn volk, Hij kroont de ootmoedigen met 
heil.’ Hier vinden we een belangrijke oorzaak voor hun 
blijdschap, hun reden en argument tot vreugde. Die lag niet 
maar louter in henzelf, niet alleen in het slagen van de oogst, 
niet in eigen welvaart. Dit loflied geeft het heel duidelijk aan: 
‘Laat Israël vreugde vinden in zijn Maker’, dus: laat Israël 
blij zijn omwille van de Here God, om wie Hij is en om wat 
Hij doet voor zijn volk! Om zijn zegen en zijn wetten, het 
goede en de regelgeving die God eren en Israël een geordend 
leven geven. 
 
Dat was de oorzaak van veel vieringen in Israël. Niet omdat 
het nu eenmaal in de lucht hing om dat in die tijd zo 
uitbundig te doen. Maar omdat de Joden een open oog 
hadden gekregen voor de grote daden van God. Als je daar 
zicht op krijgt, dan kunnen wij ook blij zijn met deze God! 
Wat zijn we goed af met de Here als onze God en Vader, die 
ten behoeve van ons zijn Zoon inzette om ons te redden! Wat 
mogen we er dankbaar voor zijn dat we in het gezin van God 
wedergeboren zijn en dat de Here Jezus onze Koning is. Dat 
Hij ons zijn Geest en gaven geeft en ons leven draagt. Hij is 
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de God van onze hoop. Hij leidt ons op een weg die toekomst 
heeft (Psalm 139). 
 
Laten we daarom feest vieren, en deze dingen naar elkaar 
benoemen! Er is veel om dankbaar voor te zijn wanneer je in 
de bijzondere gunst mag staan van de Schepper van hemel en 
aarde. Dat Hij in mensen, ja in jou een welbehagen heeft. Dat 
Hij ieder die bij Hem wil behoren heel speciaal kent en 
liefheeft. Israël kende de blijdschap over dit aardse leven en 
over alles wat God aan goeds erin geeft (Pred.9:7). De 
Israëliet kent daardoor de vrolijkheid van de jeugd 
(Pred.11:9) en de vreugde van het gezinsleven (Pred.9:9; 
Jes.62:5; Spr.5:18). Zij vierden de vreugde om de wet en bij 
de oogst (Jes.9:2) en zongen van de hoogste blijdschap die in 
God is (Ps.5:12). Zo kennen de vromen in Israël Hem: als de 
God van hun vreugde. We lezen dat ‘de vreugde in de Here 
hun toevlucht is’, wat wil zeggen die vreugde geeft hun 
vrijmoedigheid om bij Hem te schuilen en van Hem hun heil 
te verwachten (Neh.8:11; Ps.64:11). Deze vreugde in God 
kan zelfs in vervoering brengen. Een expressie die tot 
uitdrukking komt in uitbundig zingen en jubelen (Ps.43:4; 
35:27; 68:4; 118:24). Ieder gelovig mens en zelfs heel de 
wereld wordt door Israëls liederen opgeroepen om aan de 
vreugde voor God deel te nemen (Ps.96:11; 97:1,8; Jes.12:6). 
De Here God zelf zal in die vreugde van zijn volk delen: Hij 
zal juichen over Jeruzalem en zich verblijden over zijn volk 
(Jes.65:19). Dat is nogal wat! 
 
 
De vierende gemeente in het Nieuwe Testament 
Het volk Israël vond vreugde in God. Die lijn zet zich door in 
het Nieuwe Testament. De grondlijn blijft dezelfde: er is een 
bijeengeroepen volk van God, dat vanwege roeping en geloof 
apart wordt gezet, uitgekozen uit de vele volken, verzameld 
uit alle windstreken. Dit laatste is wel een enorm verschil 
met het Oude Testament. De gemeente van Jezus Christus is 
Gods volk van geroepen gelovigen uit de volken! Maar net 
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als in het Oude Testament is dit het volk waarin de Here zijn 
welbehagen heeft. Het is een volk, dat samen met de 
gelovigen uit Israël dwars door de geschiedenis wacht op die 
grote dag. De dag waarop de Bruidegom komt en zijn bruid 
bij zich neemt. Daarmee typeer je de gemeente van 
gelovigen op z’n gevoeligst: zij is de bruid van Christus 
(vergelijk Jes.54:4-8 en Openb.21:9). Altijd verbonden met 
Hem. Helemaal één met Hem, zoals een bruidegom één is 
met zijn bruid. En zo treedt de gemeente eens in het 
openbaar: als bruid van Christus. Ze gaat nu al feestelijk 
gekleed in de tooi van vergeving van zonden en de dagelijkse 
vernieuwing van het leven. Ze weet zich gedragen door de 
liefde van de Bruidegom. Het is die liefde waarover ze wil 
zingen. De christelijke gemeente wacht met verlangen op de 
grote dag, waarop de Bruidegom komt en het grote 
bruiloftsfeest gaat beginnen. Elke keer wanneer wij als 
gemeente van Jezus Christus samenkomen, nemen we een 
voorschot op de vreugde die komt. Dan oefenen we als het 
ware alvast voor de toekomst. Wat de Bruidegom komt op 
ons aan! In de samenkomst van de christelijke gemeente of 
kerk gaat (als het goed is) alvast een stukje hemel open. Daar 
is al een stukje hemel op aarde te beleven. Zo wil God zijn 
licht door onze veelkleurige levensramen laten schijnen.  
 
Feestelijk vieren in zingen, bidden en Avondmaal 
Er is naar bijbelse maatstaven reden genoeg voor vreugde en 
blijdschap in de christelijke gemeente. Zingen is de adem 
van de kerk. Want zingend maken wij Hem samen groot. We 
voegen onze stem in het grote koor dat weerklinkt de 
geschiedenis en de hemel door. We gebruiken daarbij allerlei 
muziekinstrumenten die de toon zetten. Zo komt er muziek 
in de kerk! Zing maar psalmen, lofzangen en geestelijke 
liederen, zegt Paulus (Col.3) Niet alleen de bestaande 
Psalmen, niet alleen oude liederen of nieuwe gezangen 
zingen. Ook in onze eigen tijd gecomponeerde liederen. 
Want het is: zingt de Here een nieuw lied. We zoeken 
immers steeds nieuwe liedzinnen om met woorden 
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uitdrukking te geven aan wat er in ons hart voor de Here 
leeft.  
Er zijn zoveel verschillende situaties in het persoonlijke- en 
gemeentelijke leven dat het van belang is daar aangepaste 
teksten bij te hebben om die samen of alleen te kunnen 
zingen. Desnoods vanwege verdriet klagend te zingen! 
Liederen raken je hart en voeden je emotie. Blij of huilend 
zingen we. Maar toch. Onder alle omstandigheden leren we 
belijden wie en hoe de Here voor ons is.  
Zingen we alleen in de kerk? Ik hoop dat we ook thuis, 
bijvoorbeeld rond de maaltijden wel eens met een lied 
beginnen of afsluiten. Zo leren we de vreugde ervan aan onze 
kinderen. We zingen soms aan een ziekbed. We belijden en 
zingen wel bij het open graf. Samen zingend ons geloof stem 
geven, zelfs met een brok van verdriet in de keel is het toch 
troost en kracht. Zingen is belijden en bidden op een 
verhoogde toon. 
Bidden is ook een vorm van viering. Dan zeggen we tegen de 
Heer wat ons vreugde geeft of dwars zit. Ook dan zijn er de 
lofverheffingen Gods in onze mond. We maken zijn Naam 
groot. We roemen Hem en benoemen wie Hij voor ons is en 
wat Hij doet! We spreken er onze vreugde over uit dat we 
Hem persoonlijk hebben leren kennen. We roemen Hem om 
zijn machtige daden. Hoe belangrijk om te leren concreet te 
benoemen wat we van de Here mogen ervaren! Hoe nog 
meer? We vieren een ingetogen en eerbiedig dankfeest bij 
brood en de vrucht van de wijnstok, het Avondmaal. Want 
daarin komt veel samen. We vieren daar wat God in zijn 
Zoon voor ons deed: gerechtigheid door het geloof! Dat God 
ons kroont met heil, met heling en genezing, met herstel en 
vernieuwing. Het is een dankfeest, omdat Jezus Christus ten 
behoeve van ons zijn leven heeft gegeven. We prijzen Hem 
om het geestelijke en eeuwige leven dat zijn 
plaatsvervangende lijden en sterven ons door geloof brengt. 
We danken Hem dat we in Gods goede gunst staan, dat we 
zijn kinderen zijn geworden. We vieren omdat we aan elkaar 
zijn gegeven en niet eenzaam door het leven gaan. We vieren 
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dat we samen vierende gemeente zijn! De Heer zij dank! 
Looft de Heer want Hij is goed, looft Hem met een blij 
gemoed; want zijn gunst alom verspreid, zal bestaan in 
eeuwigheid! 
 
Is het dan altijd feest in de gemeente? 
En ten slotte nog die vraag: hoe moet je dat feestvieren nu 
opvatten? We kunnen toch niet onze ogen sluiten voor de 
werkelijkheid van zonde, van dood en lijden? Hoe gebroken 
is het leven, hoeveel teleurstelling en ellende is er niet. Je 
kunt en behoeft toch niet altijd blij te zijn of in een hoge 
stemming te komen? Natuurlijk niet. Soms is ons hart 
helemaal niet blij, wordt het eerder samengeknepen door 
zorgen en verdriet. Dan weer staat de eigen zonde je 
levensgroot voor ogen. Soms is er het grote leed dat iemand 
in de gemeente overkomt, waardoor je geraakt wordt en zelf 
niet blij kunt zijn. Of de rampspoed en verwarrende 
gebeurtenissen in de wereld zijn het, die je de keel 
dichtknijpen. Het is juist de werkelijkheid waarin wij staan - 
de ervaring van verdriet en lijden, zonde en dood - die ons de 
ogen opent voor wat God allemaal voor ons deed, doet en wil 
doen. Die werkelijkheid is sterk aanwezig als we bij elkaar 
zijn. We doen niet even alsof de narigheid niet bestaat. Wij 
zweven niet boven de harde realiteit door samen een soort 
opgeklopte vrolijkheid te creëren. Wij zijn geen vrome 
idealisten of overgeestelijke dromers. De gemeente van Jezus 
Christus staat met beide benen in de werkelijkheid en toch 
houden we onze vieringen. We zijn niet altijd vrolijk, het is 
niet altijd feest, maar er is toch veel om dankbaar en 
gelukkig mee te zijn! Want het had zo anders kunnen zijn 
met ons. We hadden mensen zonder God kunnen zijn, zonder 
hoop. En vanuit de nieuwe en verloste werkelijkheid kijken 
we daarom omhoog en vinden toch vreugde in het 
vooruitzicht dat we hebben. We zingen een diep lied van 
hoop en verlangen naar de dag waarop God alles nieuw 
maakt.  
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We zien in ons eigen leven dat we vaker falen dan we 
zouden willen. Waar zouden we zijn als de Here ons niet had 
bijgestaan? Wat zou er van ons terecht moeten komen, als de 
Vader niet voor ons zou klaar staan met zijn vergevende 
liefde? Dat is de zaak! En in de ruimte die dan in ons hart 
ontstaat, vieren we met grote dank ons geloofsfeest. 
Namelijk dat we zo machtig blij zijn met zo’n Vader, die 
kleine mensen groot wil maken.  
 
 
Een lerende gemeente 
 
Volharden bij het onderwijs van de apostelen 
De christelijke gemeente is een lerende gemeente. In 
Handelingen 2 lezen we ook dat de gelovigen bleven 
volharden bij het onderwijs van de apostelen. Wat waren de 
eerste christenen eigenlijk voor mensen? Het waren de 
mannen en vrouwen, die het geluid van de stormwind van 
Gods liefde in Jezus stem hadden gehoord en de 
vuurvlammen hadden zien dansen op de hoofden van hen op 
wie de Heilige Geest werd uitgestort. Ze hadden geluisterd 
naar de uitleggende woorden van Petrus op de Pinksterdag en 
waren daar diep door in hun innerlijk leven geraakt. Het had 
hen niet meer losgelaten. ‘Wat moeten we doen om 
behouden te worden’, hadden ze gevraagd. 
 
Laat u dopen, als antwoord van uw geloof, was een reactie 
van Petrus. Neem Jezus aan als Redder en Verzoener. Laat 
zien en horen dat het je ernst is. Inderdaad, de Jezus die jullie 
zelf op het kruis hebben geslagen, Hij is het die voor jullie 
leven instaat. En dat hebben ze toen gedaan: Jezus aannemen 
als Redder en Verlosser, als Heer en Koning. Massaal. Met 
zo’n drieduizend tegelijk zijn ze tot overtuigd geloof 
gekomen en hebben zich laten dopen als teken van hun 
nieuwe leven in de Geest van Jezus. Indrukwekkend. Een 
nieuw begin, een nieuwe tijd. En dan gaan ze verder met het 
onderwijs van de apostelen. Dat zie je steeds terug in het 
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Nieuwe Testament: wie tot bekering komt en christen wordt, 
is geen leerling-af. Juist niet. Die wórdt leerling. Christenen 
zijn discipelen, leergierige volgelingen. Ze ‘scholen samen’ 
rondom het Woord. In Handelingen 17 vertelt Lucas over de 
christelijke gemeente in Berea, waar ze het woord van de 
apostel Paulus met alle bereidwilligheid aannamen en 
dagelijks de Schriften nagingen, of deze dingen zo waren. Zo 
is de christelijke gemeente een lerende gemeente!  
 
Gegrepen door het Woord 
Als de gemeente vasthoudt aan het onderwijs van de 
apostelen, dan wil dat zeggen dat ze gegrepen zijn door de 
zeggingskracht en de inhoud van het Woord. Ze verlangen 
naar een totaal nieuwe levensstijl, die past bij het Koninkrijk 
van God. In de woorden en het leven van Jezus, in de 
gemeenschap met die Christus, willen ze groeien. Paulus 
zegt in Col.3: 16: ‘Het Woord wone rijkelijk in u.’ Hoe rijk 
woont dat Woord van God nu eigenlijk in ons? Hoe 
nieuwsgierig en leergierig zijn wij, als het gaat om wat er in 
de Bijbel staat? Hebben we er interesse in en motivatie voor 
om te weten te komen wat dit of dat bijbelwoord nu precies 
betekent? En wat het ons dan te zeggen heeft?  
 
Aan Jezus' voeten 
Hoe was het in Jezus’ dagen. Je ziet het gebeuren in de 
geschiedenis van Martha en Maria (Lucas 10). Martha is 
druk, want ze wordt in beslag genomen door het vele 
huiselijke bedienen. Dat is belangrijk werk. Daarover geen 
kwaad woord. Haar zus Maria zit in de kamer aan Jezus’ 
voeten naar Hem te luisteren. De irritatie uit zich. Martha 
mag het werk opknappen. Heeft Maria niets beters te doen? 
Here Jezus, trekt u zich er nou niets van aan, dat mijn zus mij 
alleen laat dienen? En dan zegt Jezus: Martha, Martha, er 
zijn veel dingen waar jij je druk over maakt, maar er is maar 
weinig dat echt noodzakelijk is. Eigenlijk en ten diepste maar 
één ding, en dat is het onderwijs dat van God komt. Maria 
kiest daarvoor, omdat Ik nu bij jullie ben. Daarom heeft 
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Maria het goede deel uitgekozen, dat niemand haar ooit nog 
kan afnemen. 
 
Velen van ons voelen zich goed thuis bij Martha. Ook wij 
hebben het druk. Er is zo weinig tijd en rust. Belangrijk werk 
moet gedaan worden. Er moet brood op de plank blijven. Er 
zijn kinderen om voor te zorgen. Er is een duur huis te 
betalen. Een gezin dat wacht en tijd vraagt voor de 
opvoeding. Dan ‘hebben we nog’ de gemeente, met naast de 
zondagse eredienst de gemeentekringen, speciale avonden en 
ga zo maar door. Ook in de gemeente is het vaak veel 
regelen, organiseren, van alles doen. Opeens horen we een 
stem als van Jezus: al die dingen waar jij je druk over maakt, 
belangrijke dingen, daarover geen kwaad woord. Maar er is 
eigenlijk maar één ding dat blijvende waarde heeft, namelijk 
het levensvernieuwende onderwijs dat van God komt. 
Laten we wat meer zijn als Maria. Vaker aan Jezus’ voeten 
gaan zitten! Gewoon eens stil zijn, met de Bijbel. Rustig 
erover nadenken wat we lezen en wat dat ons te zeggen 
heeft. Als God daarin tot ons spreekt, dan relativeren we 
onze bezigheden, hoe belangrijk ze ook zijn. Pas dan zijn we 
als Maria als we de juiste keuze op de juiste tijd maken. Het 
Woord van God, dat ons altijd iets te zeggen heeft, is van 
belang omdat het wijs is en goed. Het is relevant, want voor 
tijd en eeuwigheid geldend! 
 
Samen zijn we dus leerlingen. Leerlingen hebben elkaar 
nodig. Voor steun. Of om samen te leren. Wij leren van 
elkaar, niemand is van het christelijke onderwijs vrijgesteld. 
Iedereen is in de gemeente om te leren.  
 
Ten slotte: een lerende gemeente zijn, is iets heel anders dan 
een belerende gemeente zijn! Beleren doe je paarden. Dan 
leer je ze de kar te trekken of te wennen aan het bereden 
worden. Dat is opgelegd! Sommige mensen zijn erg 
belerend: de ander moet het doen zoals zij het zeggen. Dit is 
goed voor jou. Doe het maar, omdat ik het zeg. Jezus deed 
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het anders. Hij leerde in zijn onderwijs met liefde, met zijn 
eigen levensvoorbeeld en met argumenten. Laten wij dit als 
leerlingen van de Meester overnemen! Bij Jezus gaat het niet 
om scoren, niet om targets, niet om van boven opgelegde 
dwang, maar om de kwaliteit van ons leven en om 
karaktervorming, naar zijn beeld! 
 
 
Een getuigende gemeente 
 
Wij zijn een getuigende gemeente. Hoe dan ook. Jezus 
gebruikt in Mattheüs 5 twee woorden om dat aan te geven: 
zout en licht. ‘Gij zijt het zout der aarde en het licht der 
wereld.’ Heel alledaags zullen we soms getuigen door heel 
erg onszelf zijn te zijn, als authentieke gelovigen. We 
behoeven geen goud te zijn, maar gewoon zout. We 
behoeven geen spetterend vuurwerk te zijn, maar gewoon 
licht. Haast onopvallend getuigen dus. Maar juist als we niet 
zijn wat God met ons voorheeft, heeft dat grote gevolgen. 
Zout geeft smaak en is bederfwerend. Je zou kunnen zeggen: 
wanneer wij in geestelijke zin geen zout zijn, wordt de 
wereld dan niet zouteloos, smakeloos en bedorven? Als wij 
geen licht zijn, wordt de wereld dan niet meer en meer een 
verstikkende duisternis?  
De gemeente is geen doel in zichzelf, de kerk is er niet voor 
zichzelf! God heeft met de gemeente van Christus zijn 
wereld op het oog! Wanneer wij te sterk gericht raken op ons 
eigen gemeenteleven en dat ten koste gaat van het dienstbaar 
zijn in de wereld om ons heen, dan verliezen we onze 
zeggingskracht! Dan zijn we niet langer in staat onze taak 
van zout en licht zijn te vervullen. Een gemeente die 
voortdurend bezig is met zelfontplooiing of zelfverdediging 
heeft geen kracht en moed meer om zich in te zetten voor 
anderen. En juist daarvoor is de christelijke gemeente door 
God bedoeld. Christus zette zijn leven in voor anderen. Zo 
ook die Hem volgen. 
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We zijn dus getuigende gemeente, als zout en licht. Meer 
hoeft niet, maar met minder kan het niet toe. Jezus zegt: 
jullie zijn het  (dat is zijn gave), en jullie mógen het zijn (dat 
is zijn opdracht). 
 
Zout en licht: getuigen van Christus 
Dan is de volgende vraag: wanneer zijn we smaakmakend, 
bederfwerend en verlichtend voor de wereld? Als ons leven 
naar Jezus proeft en wanneer wij de glans van Christus 
verspreiden. Dus praktisch: als wij in zeggen en doen het 
voorbeeld van de Here Jezus volgen. Niet door het oprichten 
van werkgroepen, hoe goed ook, maar vooral door 
persoonlijk te leven uit wat de Here Jezus ons toezegt. Hoe 
kan dat? Jezus sprak erover in de Bergrede, Mattheüs 5-7.  
 
Christenen vallen op wanneer ze meer doen dan het gewone. 
Goed zijn voor je vrienden is gewoon. Maar goed zijn voor 
mensen die jou niet mogen, dat valt op. Arme mensen een 
keer een fooi geven is gewoon. Maar echt met ze meeleven, 
dat is wat anders. Een beetje vrede houden met de mensen 
om je heen, dat doen de meesten. Maar die ander niet 
verwensen, niet uitschelden in je gedachten maar liefde 
bewijzen aan wie jou tegenstaat, dat is meer dan het gewone.  
 
Dietrich Bonhoeffer heeft eens geschreven: ‘De kerk is pas 
kerk als zij er is voor anderen.’ Natuurlijk zijn we er 
allereerst voor de Here God, maar zeker ook voor de mensen 
om ons heen. Brengen wij de woorden en daden van Jezus in 
praktijk? Getuigende gemeente zijn is dus minder vaak 
zeggen ‘zo is het’, maar des te meer uitstralen ‘zo is Hij’. 
Wij mogen immers getuigen - van het onvergankelijke leven 
dat aan het licht is gebracht, waardoor we zijn wie we 
geworden zijn. 
Het woordje ‘getuigen’ is een begrip uit de wereld van het 
recht. Getuigen zijn daar onmisbaar. Hoe kom je anders 
achter de waarheid? Mensen leggen een getuigenis af. Ze 
komen op voor de waarheid: zo is het gegaan. Dat doen wij 
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als gelovigen en als christelijk gemeente nu ook. We komen 
op voor de waarheid! Het is echt waar, want ik was er bij. Ik 
heb het zelf meegemaakt. Het gaat ons in het geloof om de 
feiten, maar dieper nog, om de Persoon achter die feiten, om 
God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus. We willen 
doorgeven en uitstralen van wat we ontvangen hebben: ‘Kijk 
maar in mijn leven, zo is Hij’. Getuige van Jezus zijn is niet 
eenvoudig, maar Hij geeft de genade en de kracht, de 
inspiratie en de mogelijkheid. Met falen en gebreken, maar 
toch!  
 
Een gevaar voor de gemeente is, dat ze als zout haar kracht 
verliest. Dat de geloofsgemeenschap zo bezig raakt met 
zichzelf, dat ze ophoudt zout en licht voor de wereld te zijn. 
Dan wordt ze als een olielampje onder de korenmaat gezet, 
zeg maar onder een emmer. Zo krijgt het vuur geen zuurstof 
meer en dooft de vlam! Dit is een indringende waarschuwing 
die Jezus geeft. 
Getuigen is hoe je het wendt of keert toch vooral een zaak 
van levensstijl. Het gaat erom dat wij leesbare brieven van 
Christus zijn. Willen we die stad op de berg zijn of een lamp 
op de standaard? Wij hebben de mensen om ons heen zoveel 
te bieden. ‘Laat je licht maar schijnen’, zegt Jezus. Verstop je 
niet. Trek je niet terug uit de wereld. Blijf er juist middenin 
staan. Durf er maar te zijn in mijn Naam! En breng mijn 
liefde met bewogenheid van Geest in praktijk. En als de 
vragen komen, wees dan bereid om verantwoording af te 
leggen aan ieder die je rekenschap vraagt van de hoop die in 
je leeft. 
 
Volwassen discipelschap 
Het gaat om daad en woord, om woord en daad! Laat 
christelijke daden vergezeld gaan van de goede, aangepaste, 
christelijke woorden. Paulus zegt in zijn brief aan de 
Colossenzen: ‘Laat uw spreken te allen tijde aangenaam zijn 
en niet zouteloos.’ (4: 6). Dit wordt ons hier voorgehouden: 
volwassen christelijk gedrag komt onder meer en zeker ten 
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goede aan de anderen. Daarin zullen we meer en meer op 
Jezus gaan gelijken.  
Iemand zou kunnen zeggen: ‘Zout en licht voor de wereld, 
hoe maken we dat ooit waar?’ De Here zelf maakt het voor 
ons waar. Hij stort zijn Geest uit in ons hart en over de 
gemeente. Hij gaat ons erin voor. Als we in afhankelijkheid 
van zijn Geest volgen, dan zijn we zout en licht voor deze 
wereld, zoals de Heiland het heeft bedoeld. 

 
God eren in de gewone dingen 
Het draait erom, dat mensen die het beeld van de Here Jezus 
in zich omdragen in elk geval geschapen, gered, verlost en 
geroepen zijn om God en hun naasten te dienen. De 
innerlijke verandering die door de geestelijke geboorte 
optreedt, zal ertoe leiden dat een christen groeit in een leven 
van dank en dienstbaarheid. We vragen niet voortdurend: 
‘Wie zal er in mijn behoeften voorzien?’, maar: ‘In wiens 
behoeften kan ik voorzien?’ Dienstbaarheid is de werkelijke 
geestelijke waarde die er toe doet voor een christen. God wil 
ons gebruiken en door ons heen werken met zijn Geest. Dit 
geldt voor het meewerken aan de opbouw en uitbouw van het 
gemeenteleven, maar zeker ook daarbuiten. Vanuit de 
christelijke gemeenschap gaat het naar de wereld waarin wij 
leven. Op allerlei gebeid: sociaal en politiek, diaconaal en  
pastoraal, kunst en cultuur. Maar vooral naar de mens die 
hulp behoeft. Dienen in Jezus’ naam is geen optie, maar een 
opdracht: God heeft ons in Christus Jezus gemaakt tot wat 
wij nu zijn, om de goede werken te doen die Hij heeft 
voorbereid en mogelijk maakt.  
 
Samengevat: we eren God door in de weg van Jezus te leven, 
door de gaven van zijn Geest en de ons geschonken talenten 
te gebruiken. Door God en de mensen te dienen vanuit een 
verlost en bevrijd hart. Dienen is niet een lijst van dingen 
doen, maar een manier van leven! Het is leven uit Gods 
kracht, vaak in het verborgene en trouw in relaties. Dienen is 
een actieve behulpzaamheid van trouwe daden die we doen 
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in nederigheid. Het is een houding van vriendelijkheid, die 
open is door goed te luisteren en door te leren het verdriet 
van anderen te helpen dragen. Dienen is elkaar bemoedigen, 
want dat doet goed. Zeker is het ook het Woord van God 
delen met andere mensen. Getuigen, desnoods met woorden. 
Zo zijn we een veelkleurige gemeente van Jezus Christus, 
waar zijn licht schijnt. Tot eer van God en tot zegen voor de 
mensen om ons heen.  
 
 

Ik wil jou van harte dienen 
en een christen  voor je zijn. 
Bid dat ik genade vind, dat 
jij het ook voor mij kunt zijn. 
 
Wij zijn onderweg als pelgrims, 
vinden bij elkaar houvast. 
Naast elkaar als broers en zusters, 
dragen wij elkanders last. 
 
Ik zal Christus' licht ontsteken 
als het duister jou omvangt. 
Ik zal jou van vrede spreken 
waar je hart naar heeft verlangd. 
 
Ik zal blij zijn als jij blij bent, 
huilen om jouw droefenis. 
Al mijn leeftocht met je delen 
tot de reis ten einde is. 
 
Dan zal het volmaakte komen 
als wij zingend voor Hem staan. 
Als wij Christus' weg van liefde 
en van lijden zijn gegaan. 
 
(The servant song; RBL 1304)  

 


