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Woord vooraf

Als een traag stromende rivier bewegen de mensen zich
voort door de tijd. Af en toe botsend, de een sneller dan de
ander. Hier en daar klitten groepen samen, velen leven langs
elkaar heen. Wanneer je door een drukke winkelstraat loopt,
lijkt het of iedereen vrij is en nergens naar op weg. Bij
jongeren hangen sliertjes uit de oren die naar een tasje of een
jasje toegaan. Het heeft wat weg van de vroegere
hoortoestellen waardoor je beter kon verstaan wat er gezegd
werd. Nu dienen de mp3-spelertjes juist het tegenovergestelde doel: je afsluiten van alles wat er om je heen
gebeurt. Geabsorbeerd door massieve muziek is de blik wat
wazig en naar het schijnt op oneindig. Als er echt contact
gezocht wordt, gaan de oordopjes met een geërgerd gebaar
eruit. De eigen cirkel wordt wreed doorbroken en dat
irriteert.
Een massa individuen, mensen die zich de een voor de ander
afsluiten met een eigen wereld om zich heen. Een uniek
mens, die opgaat in de massaliteit. De maalstroom gaat
verder en we doen naar elkaar alsof er nooit een eind aan
komt. Hoe gaan wij als christenen om met zulk ondergaan in
de massa? Sluiten wij ons op, in welke eigen kring dan ook?
Raakt het mij, wat er om me heen door dit soort massieve
processen met die enkele mens gebeurt? Heb je er een
boodschap aan? Het is trouwens nogal wat: je innerlijk laten
raken door wat de ander overkomt. Kan je daar zelf aan
onderdoor gaan? Als Jezus? Zijn wij die naar Hem genoemd
worden ons ervan bewust dat we anders in het leven staan
als zij die Hem niet volgen? Weten wij wie we zijn, hoe we
bedoeld zijn? Waar gaat het om in ons bestaan?
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Wie met Jezus wil leven, zal niet alleen de indrukken
opdoen. De indrukken doen iets met je. Wat we zien en
horen, waar we op ingaan, dat vormt ons. Je kijkt en luistert
niet alleen, maar een christen laat ook van zich horen.
Voorzichtig en gepast, maar toch. Daarbij zijn er niet alleen
maar woorden om te geloven. Er is een soort van leven te
leven, betrokken worden bij de liefde van God in Jezus
Christus. Dit ‘in de weg van Jezus leven’ raakt je diepste
innerlijk, vormt je en maakt gevoelig. Gevoelig voor God en
mensen, voor jezelf en je naasten, ja, gevoelig voor het leven
zelf. Gevoeligheid uit zich in emoties van allerlei aard. Er is
een heel scala van gemoeds-bewegingen en diepe roerselen,
terwijl de ene mens een grotere vatbaarheid heeft voor
bepaalde gevoelsreacties dan de andere. Sommige gevoelens
komen tot uiting, andere niet direct. Gevoelens van angst,
verdriet of een zekere mate van neerslachtigheid overkomen
iedereen wel, omdat ze bij het leven behoren. Je ongelukkig
voelen kan bijvoorbeeld een heel normale reactie op een
aangrijpende situatie zijn.
Het is van belang erover na te denken welke patronen we in
onze gevoelsreacties herkennen. Hoe we met gevoelens
omgaan. Wat de vreugde en de pijn van het leven ons te
zeggen hebben. Er is een vloed aan lust en onlustgevoelens
om ons heen; in onszelf?! Boosheid beukt op de dijken van
ons maatschappelijk bestel. Het raakt ons allemaal. Angst en
verwarring zijn een dagelijks gevoel van velen geworden. En
wij die geloven? Wie de werkelijkheid van het kwaad op
zich laat inwerken, die moet wel tot de conclusie komen: er
zijn machten die dit aandrijven! Hoe gaan we om met de
verschillende gevoelens die de verantwoordelijkheden van
het christelijke leven met zich meebrengen? Je kunt als
christen toch niet onbewogen blijven bij alles wat er op je
afkomt.
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Ieder mens geeft eigen antwoorden op de vragen en eisen
van het leven. Ieder slaat een eigen weg in om de toekomst
tegemoet te treden. Omdat een mens die zelfstandig leert
leven nu eenmaal altijd afhankelijk is van anderen, is er op
het gevoelsgebied veel te leren. Omgang met anderen roept
nu eenmaal gevoelens op. Vanaf onze jeugd tot in de
ouderdom spelen emoties een rol. Op het gebied van de
emoties is veel te leren. Af te leren en aan te leren, om op
een bevrijde manier te gaan leven.
Dit boekje met opstellen wijst een richting. Het wijst een
weg in het omgaan met gevoelens, ook met een van de
rijkste gevoelens die ons gegeven is, de liefde. Het gaat over
een manier van leven, die bijdraagt tot groei in de
verhouding tot God en tot de mensen met wie we omgaan.
De toon wordt gezet met het gevoel van bewogenheid, een
rijke ervaring waarin Jezus Christus ons voorgaat.
Dat wij Jezus in woord en daad mogen volgen op de weg
van betrokkenheid op heel het leven. Om te leren het hele
leven op Hem te betrekken. Omgaan met onze diepere
gevoelens behoort daar voluit bij. Het behoort tot de
geheimen van het christenleven gevoelig te zijn voor de
werkelijkheid van God en zijn schepping en om er in zijn
naam te zijn voor anderen. Met gevoeligheid van hart en
handen. Daarmee is het geen gemakkelijk, vlot lezend
boekje geworden met pasklare antwoorden.
Het gaat in dit boek om een bundeling van onderwerpen
zoals ik ze eerder los van elkaar over een langere periode
beschreef, nu samengebracht rond het ene thema. Er worden
onderwerpen behandeld die belangrijk zijn in de bezinning
aangaande onze emoties. Dat de onderwerpen slechts een
kleine greep vormen uit het grote geheel van menselijke
emoties, zal duidelijk zijn. Een dergelijke bundeling heeft
iets van een lappendeken of van een glas in loodraam: vele
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kleuren naast elkaar die als geheel de gedachtegang van de
ontwerper weergeven. Het geheel wordt gedragen door
bijbelse grondgedachten, maar zoek er niet teveel een
verbindende lijn in. Die laat zich na lezing wel ontdekken.
Voor de vermelding van een Bijbelgedeelte aan het begin
van enkele hoofdstukken heb ik vanwege de leesbaarheid nu
gebruik gemaakt van de Nieuwe Bijbelvertaling. Dit geeft de
eigenaardigheid van verschillende schrijfwijzen van
bijvoorbeeld de namen zoals opgenomen in bijbeltekst en
toelichting. Hierin is een historische ontwikkeling van de
verschillende opstellen af te lezen. Het zij zo.
De tekst van het zeventiende hoofdstuk is met toestemming
overgenomen uit een column van dr. W.H. Velema uit
Apeldoorn en wordt door mij met een enkel woord ingeleid.
Mevrouw H.J. Henning-den Daas wil ik bedanken voor het
technische aandeel dat zij in het tot stand komen van dit
boek heeft gehad. Wanneer het lezen ervan pastorale
bemoediging en geestelijke verrijking geeft, is het doel van
de auteur bereikt en dankbaarheid zijn deel.

J.C. Bette
Veenendaal, zomer 2006/lente 2013
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1. Ontferming

‘Toen Jezus de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden
met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als
schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘De
oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de
eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de
oogst binnen te halen.’ (uit Mattheüs 9:35-38 NBV)

Wie op vrijdagavond of zaterdagmiddag in de winkelstraat
van willekeurig welke grote plaats of stad wandelt, wordt
geconfronteerd met een massa mensen. Veel verschillende
groepen ‘medelanders’. Uit allerlei volk en taal en natie zijn
ze gekomen. Niet alleen in de grote steden, maar ook in de
kleine landelijke dorpjes vinden we mensen van velerlei ras,
taal, cultuur en godsdienst. Het zijn de vele ‘soorten’
Nederlanders. Medelanders.
Wat een volk! Als wij met een bewogen hart in onze tijd
staan als gelovige mensen, leden van de gemeente van Jezus
Christus, dan voelen we hierin een probleem dat ons kan
benauwen. Het probleem van de massa medemensen die niet
alleen de wet, maar ook het Evangelie van Jezus Christus
niet kent. Ons land raakt in een verbazingwekkend tempo los
van het christelijke geloof en mist daardoor gewild of
ongeweten de goede waarden die uit de omgang met God
voortvloeien.
Wij behoeven geen buitenlandse reis meer te maken om te
ontdekken dat er een nieuw soort heidendom onder ons is,
dat in vele gezichten massaal oprukt. De invloed van
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christelijke kerken verbrokkelt en hun stabiliserende en
regulerende werking wordt steeds minder gevoeld. De
volksmassa’s groeien en brengen hun eigen moderne
dynamiek, veelal los van enig christelijk leven. Mensen die
in de grote wereldsteden hebben rondgekeken (ik ben niet
zo’n reiziger), beschrijven de macht van de massa in haar
tegenstrijdige krachten. De media tonen schrijnende beelden
van rijkdom en armoede, weelde en uitzichtloosheid. Een
naar het zich laat aanzien onontkoombare spiraal van
onrecht en geweld, juist in de grote steden. Onverschilligheid, gebrek aan medeleven en geestelijke
afstomping lijken de krachten om in de massa te overleven.
Wie dat allemaal tot zich laat doordringen, krijgt als vanzelf
de vraag naar boven: waar gaat het met deze mensen naar
toe? Wie bekommert zich om de massa, of persoonlijker:
wie trekt zich het lot aan van de enkeling in de grote
menigte? Wie zorgt voor hun leven? Ieder voor zich en God
voor ons allen? Of is het veel meer: geen God, geen
meester? Op deze vragen gaat de Bijbel in. We lezen er over
Jezus, die in het beeld van de landman de mensen ziet als
golvende akkers. En die als in een pastorale met het beeld
van de schaapherder zich aanduidt als de Goede Herder.
Jezus, de mensenzoon, die de nood van de mens uit het oude
Oosten onderkent. Maar naar de woorden van het Nieuwe
Testament als de Opgestane Heer ook de moeite begrijpt van
de postmoderne individualist zowel als die van de op drift
geraakte menigte. Hij peilt het en kan werkelijk helpen. In
Israël, vele eeuwen geleden, maar even zo goed hier en nu.
Hoe zag Jezus de mensen?
In het hierboven aangehaalde gedeelte uit Mattheüs 9 lezen
we in enkele zinnen over het optreden van Jezus als prediker
van het evangelie van het Koninkrijk van God. We lezen dat
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hij alle dorpen en steden langs ging. Daar legde Hij in hun
synagogen de bedoelingen van God met het leven uit en
paste dat onderwijs in kracht toe op de levens van hen die
kwamen luisteren: Hij genas ‘alle ziekte en alle kwaal’.
Omdat Hij bewogen was met zondaren verliet Jezus de
heerlijke werkelijkheid van zijn Vader en kwam in het
menselijke onder ons wonen. Niet als een vreemde solitair,
maar solidair met verloren zondaren tot op zijn eigen huid en
leven! Omdat Hij begaan is met onze diepe noden gaf Hij
aan zijn nog twijfelende vrienden een wereldwijde opdracht
tot het uitleven van zijn liefde. Zo was Hij een van ons door
met ons één te worden!
Jezus is de van God Gezondene (Joh.3:16,17), de zoeker van
zielen. Hij wacht niet tot de mensen bij Hem komen. Hij
weet van onze onverschilligheid. Hij kent de weerstanden
van religieuze harten, de vooroordelen, de hardheid en
stugheid van karakters. Hij zoekt mensen op, daar waar ze
zijn. In de grote steden, de drukke straten en op de
marktpleinen. Ook in de stillere dorpjes wonen zij.
Stervelingen, die vermoeid zijn en afgetobd. Innerlijk
verwond door het te zware juk dat op hun nek ligt.
Mensen zijn als schapen, die door de doornstruiken gelopen
hebben en een herder missen die de wonden met olie zalft en
heelt. Afgematte mensen, die zich zwak weten, zonder
kracht om aan al de eisen van het leven (ook het religieuze)
te kunnen voldoen. Aan de kant geworpen mensen. Hoewel
ze met de grote stroom meezeulen, meegesleurd worden. Zij
kunnen er niet meer tegenop!
Hoe kan het toch dat de mensen in Jezus’ dagen
voortgejaagd en afgemat waren? Zij hadden in die tijd geen
last
van
de
moderne
druktemakers
en
het
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blackendekkergeraas. Toen ook al stress? Wat zou hen dan
zo bedrukt hebben? Eigenlijk dezelfde soort zaken als
waarover wij ons druk maken. Allerlei ziekten teisterden de
mensen. Maar de doktoren konden er vroeger niet veel aan
doen. Dan waren er de boze machten, waarover we in het
NT lezen. De mensen werden indertijd geplaagd door boze
geesten. Dezelfde die in een nieuw jasje op slinkse wijze de
moderne mens in de houdgreep trachten te krijgen. Zorgen
en ziekten, duivel en dood: het is van alle tijden. Dan waren
er de zware belastingen die de Romeinen als overheersers
aan het Joodse volk oplegden. Óns wordt het door geen
vreemden aangedaan… Vele vormen van heffingen
mergelden de mensen uit. En dan de valse leraren, de
zogezegd geestelijke leiders van het volk. Ze belastten de
mensen met duizend-en-een geboden en verboden,
inzettingen van mensen, alles in de naam van God opgelegd.
Het is opjagend en afmattend om steeds maar te horen: dit is
niet goed, zo moet het vooral niet en zo moet het altijd wel.
Geboden waar een zinnig mens geen touw aan vast kon
knopen, maar waardoor je tegengehouden werd in elke
ontwikkeling. Het maakte de Joden moe, doodmoe. En dan
tot overmaat van ramp de diverse stromingen onder de
Schriftgeleerden: die zegt dit en die zegt dat, soms haaks op
elkaar staande meningen. Eindeloos frustrerend allemaal. Is
er veel veranderd? Zovele mensen zijn ook nu opgejaagd,
moedeloos en afgemat. Ga op een bankje zitten en kijk een
half uur naar het voorbijtrekkende publiek en je weet het. En
dan is daar opeens in Israël die jonge rabbi. Een man die
goede woorden spreekt en daden doet, door echte ontferming
bewogen. Iemand die ziet hoe we elkaar nodeloos vermoeien
en nutteloos bezighouden met niets. Een goede Herder met
bevrijdende aandacht voor mensen, voor mij?
Ieder mens heeft rust, reinheid en regelmaat nodig, vroeger
14

en nu. Ook zij die erom lachen en zulke gedachten
ouderwets gedoe vinden. Maar wij hebben noden! Ieder
mens heeft zowel aandacht en liefde als goed voedsel nodig.
En dat voor het natuurlijke bestaan als ook met betrekking
tot het innerlijke, geestelijke leven. Mensen hebben
behoeften en noden, die maar tot op zekere hoogte vervuld
worden. Onderdak en veiligheid zijn voor ieder van het
grootste belang, anders word je bestaan bedreigd. Wanneer
niet in deze basale behoeften wordt voorzien, komt de vraag
levensgroot op je af: wat gaat er van mij worden? Wat komt
er van mij terecht? Zo ziet Jezus de mensen en hun
noodzakelijke behoeften. De enkeling en de massa. Zo ziet
Hij ons. Jou.
Jezus ziet het ordeloze in de mensenmenigte. Dat er geen
verband meer in zit. Niet meer verbonden in een (h)echte
gemeenschap. Los van Gods geboden en beloften, die recht
en vreugde brengen. Hij ziet de massa, die lijkt op een
onstuimige zee van tegenstrijdige meningen, persoonlijke
idealen, tegengestelde levensrichtingen. De schare met haar
zoveel hoofden en zoveel zinnen. Zo dweept ze met een
leider, die even snel weer verguisd en vergeten wordt. De
massa die vandaag ‘hosanna’ roept en morgen ‘kruist hem’.
Het enge van de invloed op de massa, die gereed gemaakt
wordt als materiaal voor de wereldbespeler, de
massahypnotiseur, de vorst der duisternis.
Achter de diepzinnige filosofieën en de schallende leuzen
hoort Hij wat er kreunt en knarst in de harten. Hij kijkt
achter de coulissen en onder de maskers. En dan lezen we in
de bijbel: Jezus werd met innerlijke ontferming over hen
bewogen. Dat is het hart van de ware Herder! Dat is het
gevoelen van de Heiland! Dat is wat Hem zo anders maakt,
de enige werkelijke Redder en Bevrijder van de mensen. Hij
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is zoals Hij heet: Jezus, dat wil zeggen: God redt! Zijn liefde
komt uit goedheid op en is op het goede uit!
De groten der aarde
De geschiedenis leert, dat, gelukkig op een aantal
uitzonderingen na, de volksleiders, zowel religieuze als
politieke leiders, de mensen vaak ‘en masse’ zien. Dat wil
zeggen: als materiaal voor het bereiken van hun eigen
doeleinden. Wanneer zij ze nodig hebben, vleien ze,
verblinden ze, betoveren ze de schare met hun woorden.
Kruimelige smoezen worden voor zoete koek geslikt. De
groten der aarde hebben zelfs de neiging om de massa te
verachten. Heersers rekenen met mensen als factoren en
berekenen hun kans door beïnvloeding en strategie, over de
hoofden van miljoenen. Het kwaad blijft kwellen.
De hartenkenner
De Here Jezus vleit noch veracht. Hij ziet ons, jou! Met een
hart dat van innerlijke ontferming om ons bewogen is. Een
hart dat echt om ons geeft, daadwerkelijk. Hij kent onze
behoefte aan leiding in het leven. Hij kent ons verlangen
naar uitzicht, naar toekomst. Hij heeft weet van de mensen
die verward raken door de systemen, die verdwaald en
verdwaasd zwalken zonder koers. Levend zonder hemel en
stervend zonder God. Hoevelen zijn er niet? Soms vlakbij!
Onderweg gewond geraakt en vastzittend in struiken van
allerlei nood. Jezus Christus kent de lichamelijke en
innerlijke nood in de steden van Utrecht, van Nederland, van
Europa, van Azië, Afrika, Amerika, China, Rusland, ... van
de wereld. Vreemde gedachte.
Jezus Christus kent de dreiging van de dood en is erom
bewogen. Jezus Christus kent de dreiging van de honger en
is erom bewogen. Jezus Christus kent de dreiging van de
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armoede. Hij kent onze zorg om werk, om perspectief, om
levensgeluk en harmonie. Het gaat Hem ter harte. Het raakt
Hem. Jezus kent de psychische nood van de verwarring, het
er niet meer tegen kunnen. De scherpe breukpijnen van
teleurstelling en frustratie. Jezus kent de diepste nood van de
mens, de nood om een levendmakende relatie met God, die
op de bodem van elk mensenhart ligt omdat wij in beginsel
naar Gods beeld geschapen zijn.
Innerlijke ontferming
Wat de Here Jezus in Galilea zag, trof niet alleen zijn oog,
maar ook zijn hart. De door Mattheüs gebruikte uitdrukking
over zijn ontferming betekent méér dan ‘medelijden
hebben’. De vertalingen geven: met (innerlijke) ontferming
bewogen worden, door medelijden bewogen worden, met het
lot van de mensen begaan zijn.
De uitdrukking betekent dat het leed dat Jezus zag in zijn
eigen hart opgenomen werd. Hij beschouwt het als het zijne.
Hij neemt het als het ware over. Zijn ontferming blijft niet
bij innerlijk bewogen worden alleen, blijft niet bij gevoelens
of woorden, maar wordt uitgedrukt in helpende daden. In de
evangelieboeken lezen we van Jezus, dat Hij zich
daadwerkelijk ontfermde over hen die pijn en ziekte hadden,
over lijdende en van de duivel bezeten mensen, over
treurenden en hongerenden en over eenzame en verdwaalde
mensen. Hij zag het als zijn taak de verstrooide en
verdwaalde schapen van zijn volk te verzamelen (Mat.15:24,
vgl. 10:6,18:12). Zo toonde Hij wie Hij is: de beloofde
Herder, de Messias uit Ezech. 34 (vgl. Micha 5:3; Joh.10:118).
Jezus aan het kruis is de uiterste consequentie van zijn
bewogenheid voor zielen. Daar ontfermt Hij zich over de
schare, die Hem voortjoeg en afmatte, terwijl de
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samengebalde stem van het volk roept: ‘Kruisig Hem!’ Zijn
plaatsvervangend lijden en sterven om onze zonde, Hij in
onze plaats voor de rechtbank van God, zijn offerdood
vanwege ons lek en gebrek: de uitwerking van zijn leven
vormt het krachtigste bewijs van het medelijden van Jezus,
van zijn innerlijke ontferming over de mensen. En dan te
bedenken: deze daadwerkelijke liefde van de Here Jezus
Christus is gisteren en vandaag dezelfde! Jezus is in zijn
ontferming dezelfde, nu! Krachtig, helpend en troostend.
Tegenover onze nood en verwarring stelt Hij het evangelie
van het Koninkrijk van zijn Vader, waar een mens werkelijk
tot zijn doel komt. Tegenover onze schuld staat zijn
vergeving, zijn genade en vrijspraak. Tegenover onze
ziekten stelt Hij de daad en het wonder van hulp en
genezing. Tegenover onze verwarrende onmacht geeft Hij de
Helper, zijn Geest! Tegenover onze dreigende ondergang
staat zijn opstanding uit de doden.
Hoe zien wij de mensen?
Dit is de blijde en bevrijdende boodschap van Jezus’ leven:
Hij redt van een eeuwige teloorgang. Maar als je dat weet,
wat heeft dat ons te zeggen? Wat doet dat ‘geloven in Jezus’
met je? Ben jij echt anders geworden?
Zien wij al die mensen om ons heen nu wel? Of zijn we
onverschillig voor hen gebleven? Kunnen wij het wel aan
wat we zien? Af en toe maar een beetje strak er langs heen
kijken, anders krijg je een Messiascomplex… Of
voortdurend bezig met de eigen subcultuur, de directe
belangen. Het gekissebis van het eigen clubje, waardoor we
de moede medemens niet meer zien…
Wat moet je toch met die ontferming van Jezus? Er is wel
veel spontaan medelijden bij de mensen. Bloemen en
kaarsjes. Maar ook zo vaak verkeerd gericht.
Zelfmedelijden. In één keer een flinke duit in het zakje:
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afkopen. Gevoelens tot rust brengen: ik heb er ook iets goeds
aan gedaan. Soms is dit voor een mens nog het kostbaarste
bezit: gekoesterd zelfbeklag. Waarom moet ik dan altijd en
iedereen helpen?
Wat wil die Herder van ons?
Jezus ziet de schare in al haar ellende en zegt: De oogst is
groot. Wie had dat gedacht? Wij zouden verwachten dat Hij
zou zeggen: De zonde van de mensen is groot, de
goddeloosheid is groot, de vervreemding is groot, de ellende
en troosteloosheid is groot, de rebellie tegen Gods Woord en
zijn beloften is groot. Zo maken wij ons er toch nogal eens
van af?! Wij stellen vast hoe het zit, hoe wij het zien, en het
is alles nog wáár ook. Jezus ziet dat ook wel. Zelfs veel beter
dan wij! Hij ziet dieper dan wie ook. Toch zegt Hij iets
anders dan wij: de oogst is groot. Hij ziet in de scharen een
oogst van zielen, gereed voor de hemelse graanschuur. Wij
zouden zeggen: er is van zo’n ongeregelde massa toch geen
oogst te verwachten? Jezus zegt echter: er is een grote oogst
van zielen, in alle landen en overal. Hij staat daar trouwens
zelf borg voor, want is Hij niet als het tarwegraan, dat in de
onvruchtbare aarde van ons leven geworpen wordt?
Wanneer er iets van terecht komt, is het meer door zijn
kiemkracht dan vanwege de kwaliteit van onze ‘aarde’. Dat
God ons geve onszelf en de mensen om ons heen te leren
zien in het blikveld van de Here Jezus! Door de ogen van
Hem, die het onmogelijke mogelijk maakt, het onvruchtbare
opbrengst laat dragen, die de verwarde schapen tot een
goede kudde vormt.
De kracht die door heel het bewogen leven van Jezus heen
loopt, is die van de liefde. Jezus leeft de liefde van God, zijn
Vader, tot het bittere einde toe uit (Joh.3:16,17). God zelf is
als Schepper en Onderhouder de Heer van de oogst. Het gaat
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Hem om uitreikende, zoekende en opmerkende liefde.
Daartoe roept Hij allen die zich met Hem verbonden weten
op: liefde tot God en vandaaruit tot de naaste. We zien in
onze omgeving teveel de houding van Kaïn: ‘Ben ik mijn
broeders hoeder?’ De massa is voor ons ook te groot,
daarom zullen we dicht bij huis beginnen. Wanneer ieder
zijn of haar deel doet, gebeurt er veel! De Landman wijst
ons op de rijpe oogst, de Herder zoekt het hartelijke zorgen
in ons uit te werken. Het gaat direct om de mensen om ons
heen, die Hij ziet als oogst voor zijn graanschuur en schapen
voor zijn stal. Oogst die verloren kan gaan als ze niet op tijd
wordt binnengehaald, schapen die zonder herder verdwalen
en omkomen. Zo verbindt Jezus de pastorale metaforen in
zichzelf. De voorbeelden van de landman die de oogst ziet
en de herder die op de schapen acht geeft, spreken van zijn
intense betrokkenheid op onze levens! Jezus nu roept ons die
Hem willen volgen op om eenzelfde bewogenheid te
ontwikkelen, zoals Hij die heeft (vgl. Fil.2:5). Wanneer wij
de doorwerking van dit geestelijke leven in onszelf voelen,
zal dat een begin zijn om gevoelig, liefdevol en gunnend met
de ander om te gaan. Op deze manier verwijzen christenen
naar hun bewogen Herder en Hoeder en Landman. Zo leren
we het leven van die ander aandragen bij Hem, als oogst van
en voor de Landman. Oogst als geschenk voor zijn zegen.
Gezegend teruggeven van onszelf en die we als oogst
ontvingen. Teruggeven aan de Heer van de oogst, waardoor
het zaai- en groei en oogstproces verder kan gaan.
Er moet namens Hem gewerkt worden onder de scharen. Te
midden van de mensen. Nemen wij de Heer serieus, dan ook
de opbrengst van zijn schepping! Hebben wij Hem lief, dan
ook de mensen om ons heen! Jezus leert ons kijken met de
ogen van een landman en van een herder. De
mensenmenigte is als een massale kudde schapen die zoekt
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en dwaalt en blaat. Ze is als een oogst, die op tijd moet
worden binnengehaald. Op de klok van de ware Landman
Jezus is het blijkbaar oogsttijd.
Er zijn werkers nodig!
Jezus zegt dat er (te) weinig arbeiders zijn. Vreemd. Er zijn
toch genoeg knappe mensen die iets met de schare kunnen?
O ja, er zijn genoeg bespelers die winst uit de mensen weten
te halen. Ook genoeg onderzoekers, die van alles en nog wat
over de mensen en hun bijzonderheden kunnen zeggen.
Maar God heeft een soort ‘landarbeiders’ nodig. Geestelijke
boerenknechten. Vreemd eigenlijk, dat Hij de oogst niet zelf
binnenhaalt. Ja, dat kan Hij wel maar wil Hij blijkbaar niet.
Het is zijn keuze om ons, die zijn discipelen werden, in te
schakelen in zijn zorgwerk. De oogst is voor Hem, maar Hij
verzamelt die, door u en mij op welke manier dan ook te
gebruiken.
Wat is dat, arbeider in Gods oogst zijn? Het is geen hobby,
geen liefhebberij. Het is in je eigen levenskring en
daarbuiten echt mens zijn, zoals de Schepper van je leven
het heeft bedoeld. Een opnieuw, nu van bovenaf, geboren
(wedergeboren) en van binnenuit vernieuwd mens zijn.
Bereid om verantwoording af te leggen aan ieder die daarom
vraagt. Klaar om te getuigen van de Heer, aan wie de oogst
toebehoort. Maar vooral ook gereed om daadwerkelijk te
helpen, daar waar Hij ons erin leidt. Het gaat bij het helpen
en oogsten op Gods akker om kwaliteit in de manier van
werken. Niet alleen het vele van het koren is goed, maar het
goede van de arbeider is veel!
Jezus heeft bij de oogst van zielen mensen nodig die niet per
se leider willen zijn, maar arbeider. Knechten van de Herder,
die zich onder de mensen willen begeven om voor hen te
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leven en hen zo doende vóór te leven hoe de Goede Herder
is. Die niet zichzelf in het centrum plaatsten, maar vertolker
van Zijn stem willen zijn. Zijn hand, zijn voet, zijn hart! De
leidersrol lijkt velen goed te liggen, terwijl Jacobus nu juist
zegt dat het beter is dat niet zo velen van ons dat zijn (3:1).
Allemaal hebben wij metgezellen nodig die ons de weg
wijzen en ons leiden op de goede wegen. Een arbeider van
Jezus is een helper voor zijn naaste. Zulke arbeiders werken
vanuit de voortdurende voeding van Gods huisgezin, de
christelijke gemeente. In de gemeente leer je actief deel uit
te maken van de wereld om je heen door juist die
verantwoordelijkheden op te pakken, waarin jij een
voorbeeld voor anderen kunt zijn. Zulk dienen vormt je
karakter naar het voorbeeld van de Dienaar bij uitstek
(Marc.10:45).
Wie medearbeider van Jezus Christus wil zijn, dient de nood
van het eigen hart te kennen. Als we ons eigen innerlijke
leven en de tekorten daarin niet kennen, ontwikkelen we
geen echte bewogenheid met de ander. Dan draait alles
voortdurend om de eigen as. Maar wie oprecht dient in de
geest/Geest van Jezus, helpt uit een innerlijke bron, van
binnenuit. Die leeft uit de verbondenheid met de bron van
alle liefde (1Joh.4:8-16) en leeft die liefde daadwerkelijk uit.
Wie medearbeider van Jezus is, die weet: de Here Jezus is
ook diep bewogen over mij…! Dat scheelt.
Uit onszelf is onze bewogenheid en liefde al gauw door haar
reserves heen. Maar vanuit de verbondenheid aan Jezus
Christus raakt die bewogen liefde niet op en blijft ze
voortdurend geboden!
Dit maakt het er niet gemakkelijker op. Schapen verzorgen
of de oogst binnenhalen is zwaar werk. Je wordt er vuil en
moe van. Omgang zoeken met hen die het moeilijk hebben,
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brengt moeilijkheden in je eigen leven. Wie de mens in zijn
strijd leert kennen, bemerkt dat begrip en empathie
grensverleggend werken. Wanneer je niet voorzichtig blijft
overwegen en oriënteren, merk je dat de eigen oordelen
onder de druk kunnen gaan schuiven. Onze oordelen in
hoeverre we met mensen kunnen mee optrekken passen zich
aan na de confrontatie met het echte leven. Is het wel zo erg,
wat die medemens doet (waardoor hij weliswaar van God
verstoken blijft). Kijk eens naar de moeilijke thuis situatie,
de achtergronden… Voor we het weten gaan we door ons
begrijpen grenzen over omdat we zoveel medelijden hebben
met hen die lijden onder het weerbarstige leven. De vraag
blijft dan ook altijd bestaan of de Heer van de oogst nog wel
blij kan zijn met onze manier van binnenhalen. Hij geeft
regels voor het oogsten. Die moeten worden uitgewerkt in de
situaties waarin de actuele werkelijkheid ons brengt. Daarom
bevelen goede herdersknechten zich steeds opnieuw aan in
de hoede van Hem, zonder wie ook wij zelf zouden dwalen
als schapen.
Hoe dan ook: arbeiders zijn er te weinig. Een tekort aan
helpers, die voor Hem de oogst binnenhalen en niet voor
zichzelf. Belangstellende gemeenteleden zijn nog geen
arbeiders in de oogst Bent u, ben jij zo’n bewogen
medearbeider? Wil je het worden?
Bidt daarom…
Deze simpele opdracht is de oplossing voor het
personeelstekort in de oogst van de Heer. Wij die
volgelingen van Jezus zijn, mogen bidden voor mensen die
nog niet in de oogstarbeid meewerken, dat zij hun taak en
plaats in het grote werk van Jezus Christus gaan innemen.
Wonderlijk mysterie dat God, die alles weet en doet naar de
raad van zijn wil, toch ons gebed inschakelt bij de
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volvoering van zijn plannen. Hij wil ons blijkbaar geestelijk
voorbereiden, zodat we door te leren bidden en te leren zien,
dezelfde bewogen liefde gaan gevoelen als Hij!
De Here Jezus heeft in zijn wijsheid besloten de oogst van
zielen slechts door onze medeverantwoordelijkheid heen uit
te voeren! Dat geeft een enorme verantwoordelijkheid. Het
geeft ook een grote vreugde aan wie gehoor geeft aan zijn
oogst-roep. Dat de Heer ons zo, geraakt en bewogen, bezield
en wel, mag bezig vinden!
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2. De eerste stap

De eerste stap
is vaak het
moeilijkst. Pas
over de rand
besef je echt dat
je afhankelijk
bent van het
touw. En je
ervaart dat je
veilig bent,
ondanks je angst!
In het
geloofsleven is de
eerste stap ook
vaak het
moeilijkst. Maar
als je die stap
neemt en ziet dat
iets, wat naar de
mens genomen
nooit goed kan
gaan, door Hem
toch goed komt,
dan groeit je
vertrouwen.
En neemt je
bruikbaarheid toe.
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3. Levensvragen

Klacht of berusting
In de Bijbel lezen we van de verschillende manieren waarop
een mens kan reageren op wat hem overkomt. Om ons heen
zullen we dezelfde soort reacties herkennen als we die lezen
bij mensen uit de bijbelse tijden. Twee typische voorbeelden
vinden we in het leven van Job en dat van Eli. Zoals ook in
de Psalmen komt in het boek Job de gelovige mens zelf in
zijn verhouding tot God aan het woord. Aan de ene kant is
daar de felle klacht, de vloek zelfs en het gebed, terwijl
anderen de dingen accepteren zoals ze komen: het is in de
handen van God, we laten het maar aan Hem over.
Ogenschijnlijk is de reactie van stille berusting de meest
vrome. Laten we het eens wat nader bekijken.
Eerst Job, in zijn antwoord op Bildad, zijn vriend, eerst in de
hier zo prachtige weergave van de NBV:
‘Als jullie werkelijk jezelf zoveel beter wanen
en mijn vernedering terecht vinden,
weet dan dat God zich tegen mij gekeerd heeft,
dat hij zijn netten om mij samentrekt.
Ik schreeuw: “Onrecht!” – maar krijg geen antwoord.
Ik roep om hulp – maar vind geen recht.
Mijn weg verspert hij met een muur,
de paden die ik ga hult hij in duisternis.
Hij heeft me van mijn eer beroofd,
de kroon is van mijn hoofd genomen.
Hij heeft mij omvergehaald, ik lig terneer;
mijn hoop heeft hij ontworteld als een boom.’
(Job 19:5-10 NBV)
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of wat klassieker verwoord:
‘Erkent toch, dat God mij onrecht gedaan heeft en zijn net
over mij heeft heen geworpen. Zie, ik schreeuw: Geweld!
Maar ik krijg geen antwoord. Ik roep om hulp, maar er is
geen recht. Mijn weg heeft Hij toegemuurd, zodat ik niet
verder kan, en op mijn paden spreidt Hij duisternis.’ (Job
19:6-8 NBG).
Geweldig dat dit in de Bijbel staat. We behoeven de
aangevochten en opstandige Job blijkbaar niet weg te
schuiven ten gunste van ogenschijnlijk geduldiger vrienden.
Dan Eli, in zijn antwoord op wat Samuel van God over zijn
leven hoorde:
‘En hij zeide: Hij is de HERE, Hij doe wat goed is in zijn
ogen’ (1 Sam.3:18).
Twee sterk tegengestelde reacties. In de eerste klaagt Job,
dat hij geweldig roept maar door God niet wordt gehoord.
Hij spreekt woorden die aan de rand staan van opstand tegen
God.
In de tweede is daar een vroom klinkend woord van Eli, vol
stille berusting.
Nu is het wonderlijke, dat Job tenslotte door God geprezen
en boven zijn vrome vrienden gesteld wordt en dat over Eli
het oordeel van God gaat (1 Sam.3:13,14).
Wat is de betekenis van de woorden van Job? Velen van ons
weten over Job van wat we lezen in de hoofdstukken 1 en 2
en 42. Hij is bekend als de vrome, rijke man, die na slag op
slag in zijn ellende zegt: ‘De HERE heeft gegeven, de HERE
heeft genomen, de naam van de HERE zij geloofd’ (1:21).
Als hij later in zak en as onder de zweren zit, en zijn vrouw
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hem aanzet om God maar vaarwel te zeggen antwoordt hij:
‘Zouden wij het goede van God aannemen en het kwade
niet?’ (2:10). Job is de man die gekweld werd door de
troostwoorden van zijn vrienden maar onder alles vasthield
aan God en tenslotte rijker werd dan hij eerst was. Zo
kennen velen Job. Maar als we van hem niet meer weten dan
dat, dan kennen we hem eigenlijk niet! Dan zijn er nog 39
hoofdstukken die ook het boek over zijn leven vormen en
die aan de figuur Job de volle betekenis geven. Die 39
hoofdstukken zijn een gedicht en dat is het eigenlijke boek.
Wat daaraan voorafgaat, dient om zijn vragen te begrijpen.
En door zijn vragen leren we zowel Job als God beter
kennen. Want het gaat tussen Job en zijn vrienden om een
verschillend zicht op de God van Israël. Zo ook in de
verschillende reacties van Job en Eli! Wat is ten diepste de
klacht van Job?
Niet klagen maar dragen?
De kern van het boek Job is niet, dat er een man is, die
klaagt over zijn ellende en nood, maar dat er een man is, die
zich in God zo vreselijk teleurgesteld voelt. Juist daarom is
dit boek een troostboek voor alle tijden. Er zijn mensen die
onverschillig worden door alles wat er in hun leven gebeurt.
Anderen gaan God haten. Er zijn er die verblijden zich onder
alles. Maar er is ook een grote groep mensen die in God is
teleurgesteld. Mensen die vragen: hoe kan God toch zo
handelen? Veelal zijn dat, net als bij Job, de mensen die zich
sterk aan de Here verbonden weten. Zij voelen zich voor
God staan als voor een onbegrepen raadsel dat ze niet van
zich af kunnen zetten. Voor Job is God de Levende, met wie
hij dan ook het gevecht aangaat. Het gevecht om recht. Job
gelooft dat God niet de Onbewogen Beweger is, maar de
bewogen God van Israël, aanspreekbaar voor zijn
mensenkinderen.
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Waardoor was Job zo in God teleurgesteld? Het lijden dat hij
onderging had hij gelovig aanvaard en zich eraan
onderworpen. Maar Job was teleurgesteld, omdat op zijn
‘waarom’ geen antwoord kwam. O, als God maar eens met
hem wilde spreken! Als Job op al zijn klachten maar eens
antwoord kreeg! Als God het raadsel maar eens wilde
oplossen waarom! al die smart hem moet treffen.
Job weet dat een mens zich moet onderwerpen aan God. Dat
heeft hij gedaan. Hij weet ook dat er in God geen onrecht
kan zijn. Voor hem is God de Rechtvaardige, die de oprechte
beloont en de onrechtvaardige straft. Maar juist dat beeld
van God wordt in zijn eigen leven stukgeslagen. Jobs diepste
klacht is dat hij in zijn lijden dreigt zijn God te verliezen en
missen kan hij Hem niet. Dat brengt hem tot zijn strijden, tot
zijn twistgesprek, zijn worsteling met God.
Dan komen zijn vrienden om hem te troosten. Het zijn niet
de eersten de besten, want zij waren bereid zeven dagen en
zeven nachten in stilte bij hun vriend op de grond te zitten.
Over een pastorale basishouding gesproken! Evenals Job
zijn zij overtuigd dat God rechtvaardig is en goed; dat beeld
van God stellen ze Job dan ook voor ogen. De vrienden zien
God als de betrouwbare en onfeilbare wereldregeerder, die
weet wat Hij doet en die echt geen fouten maakt. Je kunt er
gevoeglijk van uitgaan dat de dingen gaan zoals Hij wil dat
ze gaan. Daarom moet er volgens hen ook een verband zijn
tussen het lijden van Job en het kwaad in diens leven. Gods
hand tast immers nooit mis. ‘Kijk’, zeggen ze, ‘God doet
geen onrecht, maar wij mensen zijn nou eenmaal niet
volmaakt (4:17). Daarom kan deze kastijding wel eens goed
zijn; aanvaard het maar’ (lees 5:17,18). Ik zou het maar in
Gods hand leggen...
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Wat zijn dat mooie en vrome en ware woorden. Misschien
hebben wij ze in enige vorm ook wel eens gebruikt om
anderen te troosten. Maar alles wat de vrienden van Job
zeggen weet hij ook wel. Maar is dit lijden vaderlijke
kastijding? Hij is zich niet bewust van moedwillige of
verborgen zonden waarvan zijn vrienden hem later
beschuldigen (22:6-10). De vrienden weten in werkelijkheid
niet zeker of hun beschuldigingen hout snijden, maar het
moet allemaal toch een oorzaak hebben! Ze denken: zulke
erge dingen gebeuren toch maar niet zo, zonder aanwijsbare
reden?! Zij kunnen het echter niet aantonen en Job weet dat
hij daaraan niet schuldig is (23:1-17).
Het grote verschil
Noch Job, noch zijn vrienden weten wat wij, die de eerste
hoofdstukken van het boek kennen, wel weten namelijk dat
Job moet lijden opdat satan de mond gesnoerd zal worden.
Satan, die er van overtuigd is dat God alleen uit hoop op
voordeel gediend wordt. Het grote verschil tussen Job en
zijn vrienden is niet alleen dat Job anders over God denkt
dan zijn vrienden; maar ook dat de vrienden de feiten
veranderen waardoor zij rustig kunnen blijven bij hun begrip
van God terwijl Job de feiten laat staan en de levende God
laat staan en worstelt en klaagt omdat die twee naast elkaar
een onbegrepen raadsel voor hem vormen. Ook kan hij geen
onwaarheid spreken over wat er gebeurt en nog veel minder
kan hij God opgeven. Zie daar de strijd van Job. God gaat
hem ter harte!
Niet dit is erg, dat God met hem in het gericht gaat, zoals
Elifaz zegt, maar juist dat er volgens Job geen gericht is!
Daarover komen uit Jobs mond geweldig felle woorden.
Lees maar eens in hoofdstuk 9:19,23! Eigenlijk zegt Job:
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recht is er bij God niet te krijgen; ik krijg niet eens de
gelegenheid om mij te verantwoorden. En dan komt die
diepbewogen droevige klacht: ‘O, dat ik Hem wist te vinden,
dat ik tot Zijn woning (stoel) mocht komen. Dan zou ik Hem
mijn rechtszaak uiteenzetten en mijn mond met bewijzen
vullen.’ Lees 23:5-9! En dan: ‘Zie, ga ik naar het Oosten, Hij
is er niet, en naar het Westen, ik bespeur Hem niet’. ‘Ik roep
tot U om hulp, maar Gij antwoordt mij niet; ik sta daar, maar
Gij let niet op mij’ (30: 20). En dan weer tegen zijn
vrienden: ‘Waarom vervolgt gij mij, net als God dat doet?’
(19:22-24). Maar dan komen er ook woorden als: ‘Ik weet,
mijn Losser leeft’ (19:25). Er is echter een hele bundel
bittere klachten van Job, die bijna aanklachten worden tegen
God en die allen deze spits hebben: ‘O God, openbaar mij
toch waarom u mij zo tuchtigt. Antwoordt mij toch, Here’.
En wanneer God maar blijft zwijgen, komen de scherpe
woorden, ze stromen over zijn lippen. Wanneer je het
allemaal leest ben je geneigd te zeggen: kan dat wel? Hoe
durft een mens zo opstandig tegen God te spreken...
Wat vinden we echter, juister, mooier: de klachten van Job,
de berustende woorden van Eli of de vroom-stichtelijke
vermaningen van Jobs vrienden?
Er is een verschil tussen vroomheid en stichtelijke woorden!
Job is vroom, ook al wordt ook hij door God terechtgewezen
(hfst.38-41). De stichtelijkheid van zijn vrienden wordt hen
door God zwaar aangerekend (42:7,8). Wonderlijk! Een man
die in opstand kwam tegen God wordt gesteld boven de
mannen die mooie woorden over God denken te moeten
spreken! Hoe kan dat toch?
Wie is God voor mij?
Voor Jobs vrienden is God een vaststaand iets, wiens hart
men niet zoekt, maar de Hogere, die gediend en gevreesd
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wordt, anders volgt er straf en ellende. Zij spreken hun
beschouwingen als betweters op afstand. Voor Eli is God
een
macht,
een
onweerstaanbare
macht,
even
onweerstaanbaar als de stormwind. Je bidt niet tot de wind,
je zoekt de storm niet, je buigt ervoor en dat doet Eli voor
God, de geweldige macht tegen wie niemand op kan. Voor
Job is God echter geen onweerstaanbare macht! Dat is het
(h)eerlijke in Job! God is voor hem meer dan een
natuurmacht en dat is dan gelijk zijn strijd! Hij kan dat
meerdere niet vinden en daarom bruist het van binnen bij
hem en horen wij de felle woorden. Maar de Eeuwige hoort
er blijkbaar iets anders in: een onuitwisbaar verlangen naar
de levende God!.
Wat geweldig dat God anders hoort dan wij mensen, dat God
anders oordeelt dan wij mensen. Als Eli Gods klacht over
zijn leven hoort, is er geen inkeer en daarom lezen we niets
over een uitgaan naar God. Hij straft zijn zoons niet, houdt
iedereen te vriend en aanvaardt alles wat God over hem
besloten heeft. Hij boog zonder protest zijn hoofd maar brak
zijn nek. Berusting kan het geloof de nek breken.
Laten we uit Jobs geschiedenis leren dat er ook in Gods hart
ontroering is bij de zware proef die Job moest doormaken
om satan te beschamen. Als wij iets van God hebben leren
kennen, moeten we toch begrijpen dat God in al het ongeluk,
de pijn, de zonde, het verdriet, de ziekte, de smart en de
dood geen behagen kan hebben. Onze waarom-vragen zullen
ons ook brengen naar het vragen aangaande onze schuld,
maar dan om ook te weten van vergeving en verlossing door
het werk van de Here Jezus Christus. Job opent een venster
op een hemel van waaruit de God van Jezus Christus zich
eens openbaren zal.
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Op het ‘waarom’ zullen wij nooit een sluitend antwoord
krijgen of kunnen geven. Maar dat wij met Job mogen leren
zeggen: ‘Ik begrijp het niet, maar toch kan ik God niet
loslaten en ik weet op grond van Zijn woorden dat God mij
ook niet loslaat!’ God rechtvaardigde zich niet tegenover
Job. Hij liet Job wel zien dat onze blik maar een heel klein
stukje reikt, terwijl zijn ogen over de hele aarde gaan.
Het antwoord op zijn vragen vindt Job in de vragen die God
nu aan hem gaat stellen (hfdst.38-41). Vier hoofdstukken
met vragen van God aan Job, waarin de grootheid van Gods
majesteit in de schepping lang komt. De raadselen van leven
en dood, van vogels en vissen, van sterrenstelsels en
diepzeeën. Honderden retorische vragen, waarop Job alleen
maar kan antwoorden: ‘Ik ben onaanzienlijk. Wat zal ik
antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond. Ik heb eenmaal
gesproken en zeg niets meer. Ik doe er het zwijgen toe…’.
Juist zo spreekt Job recht van God.
Wat doet God in al die vragen? Verplettert de Almachtige
zijn dienaar door hem even zijn nietigheid te laten voelen?
Zo kan je het lezen, maar dan vergeet je dat Gods vragen
impliciet ook tot de vrienden (en dus tot ons!) worden
gericht. Er is meer van te zeggen.
Twistgesprekken met God
Twee vragen staan in de lange twistgesprekken centraal:
Kunnen wij God doorgronden en narekenen in zijn doen en
laten? Nee, zegt Job. Het zou misschien wel begrijpelijk
moeten zijn, wat God doet, maar mij lukt het niet Hem te
doorgronden. En: Is God rechtvaardig in zijn doen en laten?
Jobs antwoord is ‘ja’, maar in zijn leven voelt hij wat hij
ervaart als het tegendeel. Tegelijk roept dat de vraag bij hem
op: ‘waar blijf ik, wanneer God niet rechtvaardig is?’ De
dialogen in Job 31 eindigen in een patstelling.
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Job vindt geen berusting in de omstandigheden, maar
uiteindelijk wel rust in God. De Here is hem nabij gekomen:
‘Vroeger kende ik U van horen zeggen, maar nu heeft mijn
oog U aanschouwd’ (42:5). Er is geen verstandelijk
antwoord op de waarom-vraag gekomen maar wel uitkomst,
door het vasthoudende geloof. In zijn geloof vindt de
worstelende Job God, net als de worstelende Jacob: Ik laat U
niet gaan, tenzij Gij mij zegent’. Dan gaat het licht op, als hij
door zijn strijd de Here ziet van aangezicht tot aangezicht.
De finale
Degene die, als Job, het twistgesprek met de Here God
aangaat, doet Hem blijkbaar meer recht, dan degene die zich
in alles wat gebeurt maar neerlegt. Een mens mag het met
God uitvechten! Die mens krijgt antwoord, ook al krijgt hij
geen gelijk. Job had God geen onrecht gedaan, toen hij zei,
dat God hem onrecht deed. Hij had alleen de grootheid en de
vrijheid van God niet onderkend. God is te groot, dat wij zijn
doen en laten kunnen narekenen. En daarbij is onze
menselijke maat te klein om over zijn doen en laten recht te
kunnen spreken. Zo komt de mens op zijn plaats en onze
levensvragen in het juiste perspectief. Het boek Job leert ons
God God te laten zijn. Ondoorgrondelijke Majesteit, boven
ons bevattingsvermogen. En daar nu troost in vinden. Dat is
de grote les: dat ik mij aan Hem kan toevertrouwen, juist
ook dan, wanneer ik wat er gebeurt niet kan narekenen.
Alsof de Here vraagt: Ben Ik niet te vertrouwen?
Ook na de dood en opstanding van de Here Jezus is niet alles
opgelost. Paulus houdt eeuwen na Job eveneens een pleidooi
met God (2 Cor.12:7-9). Nog weer later ziet de apostel
Johannes de martelaren onder het hemelse altaar. Ze vragen
hoelang het nog duren zal, voordat God (eindelijk eens) orde
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op zaken zal stellen (Op.6-10vv.). Maar het antwoord is, dat
ze nog moeten wachten. De gebeden van talloze gelovige
mensen zijn nog onbeantwoord. De beslissing op alle
gesprekken tussen God en mens wacht nog. De toekomst is
alleen bij God bekend. Maar dat is geen reden om het gebed
op te geven, eerder om het te verdiepen. De enige hoop voor
de mensen en de wereld is de liefde van God in Jezus
Christus. God is getrouw. De volhardende trouw van Job
leert ons dat hij ondanks de zweren God niet afzweert, maar
het met Hem wil ‘uitvechten’. De Here gaat hem ter harte.
Wat een geweldige zekerheid uit Zijn woorden te weten dat
wij Hem ter harte gaan! Ten volle. Dat bewijst Hij in de
Here Jezus Christus. Dat mag ons alles zeggen. Daar moeten
wij het op houden. In Christus mogen we weten dat God
onze Vader wil zijn. Mag ons dat genoeg te zeggen hebben.

God heb ik lief, want die getrouwe Heer
hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen.
Hij neigt zijn oor, ’k roep tot Hem al mijn dagen.
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

Ik lag gekneld in banden van de dood,
daar de angst der hel mij alle troost deed missen;
ik was benauwd, omringd door droefenissen;
maar ik riep de Heer dus aan in al mijn nood:

‘Och, Heer, och werd mijn ziel door U gered!’
Toen hoorde God; Hij is Mijn liefde waardig;
de Heer is groot, genadig en rechtvaardig,
en onze God ontfermt zich op ’t gebed.
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Ik zal Uw naam met dankerkentenis
verheffen, U al mijn geloften brengen;
ik zal liefde en lof voor U ten offer mengen,
in het heiligdom, waar het volk vergaderd is.
Ik zal met vreugd in het huis des HEREN gaan,
om daar met lof Uw grote naam te danken.
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken:
Elk heffe met mij de lof des HEREN aan
(uit Psalm 116, berijming 1773)
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4. God die mij kent

Voor de koorleider. Van David. Een psalm.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Heer, gij doorgrondt en gij kent mij, gij weet van
mijn zitten, mijn opstaan
gij verstaat mijn gedachten van verre;
mijn op weg zijn keurt ge, mijn rusten, al mijn
wegen zijn u vertrouwd.
Want er komt geen woord op mijn tong,of zie, Heer,
gij kent het volkomen.
Achter mij zijt gij, vóór mij, rondom mij: gij hebt uw
hand op mij gelegd.
Dit te vatten - het is voor mij te wonderbaar, te
verheven - ik reik er niet toe
Wáár zou uw geest ik ontkomen?
waar zou ik uw aanschijn ontgaan?
Klom ik op tot de hemel - gij waart er, lag ik neer bij
de doden - daar staat gij
sloeg ik dageraadsvleugelen uit,
streek ik neer aan de uiterste zeekust,
ook daar zou uw hand mij geleiden hield mij uw
rechterhand vast.
Sprak ik: ‘mij mag het duister omsluiten, het licht
worde nacht om mij heen’
voor u heerst in de duister geen duister: lichtend is
de nacht als de dag, de duisternis is gelijk licht.
Gij zijt die mijn kern hebt gevormd, die mij weefde
in de schoot mijner moeder,
en ik loof u in het besef dat ik ben eerbied wekkend
van maaksel, een wonder is wat mij schiep.
Mijn wezen kent gij volkomen.
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15

16

17
18
19
20
21
22
23
24

Mijn oorsprong was u niet verholen toen ik in het
verborgene gevormd werd, als ik in diepten der
aarde werd ontworpen.
Uw oog zag mij, vormeloos nog: in uw boek waren
alle geschreven de dagen dezer formering, toen er
nog niet een daarvan was.
Te groots voor mij, God, uw gedachten, te machtig
daarvan de som,
zomin als woestijnzand te tellen. Was ik radeloos nòg was ik bij u.
Sla dan, God, de afvalligen neer: - o had van hun
moordzucht ik vrede!
zij blijven u tarten, arglistig, noemen zich in hun
waan uw bestrijders.
Zou ik, Heer, uw haters niet haten, niet met afschuw
zien die u trotseren?
ik haat hen, mijn haat is volstrekt: tussen ons moet
het vijandschap zijn.
Doorgrond mij, God, ken mijn hart. toets mij, weet
mijn verborgen gedachten,
zie of niet mijn weg mij verkeerd leidt; wijs de weg
van de eeuwigheid mij.
(Psalm 139
uit het Hebreeuws vertaald door
Dr. Ida. G. M. Gerhardt en
Dr. Marie H. van der Zeyde, KBS 1993)
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5. Zegepraal

Heb dank, o Heer,
voor al Uw zegeningen,
voor levensvreugde en voor levensleed,
voor weemoed
en voor blijde herinneringen,
voor stille uren, die ik nooit vergeet.
Dank Heer, voor tranen
en voor lege handen,
voor dagen zonder warmte
en zonder zon,
dank voor Uw licht,
dat in het donker brandde,
dank voor Uw kracht,
waardoor ik overwon.

(Jaap Kronenburg
uit: Mens en nood)
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6. Bezorgdheid

Wat is bezorgdheid?
Bezorgdheid heeft een positieve component, waar het een
normale hoeveelheid zorg dragen betreft. We noemen dat
meestal zorgzaam zijn. Elk mens heeft een zekere
verantwoordelijkheid voor mensen en dingen om zich heen.
Die verantwoordelijkheid wordt uitgewerkt in het zorg
dragen. Het is praktisch zorgen voor datgene waarvoor je
verantwoordelijk bent.
Bezorgdheid kan ook een negatieve lading hebben. De
verantwoordelijkheid wordt dan bovenmatig zwaar en
uitgestrekt ervaren. Het werkt dan kwellende ongerustheid in
de hand. Vol ‘kommer en kwel’ maakt iemand zich dan
voortdurend zorgen, veelal over zaken die wij mensen niet
eens in de hand hebben. Het kan hierbij gaan om de grote en
belangrijke zaken van het leven, maar ook kan bezorgdheid
over vele kleine dingen je gedachten vullen en je leven
vergallen.
Tegen deze bezorgdheid waarschuwt de Here Jezus zijn
discipelen (Matth.6:25-34; par.Luc.12:22-34). Vergelijk wat
Paulus daarover schrijft in Fil.4:4-8 en Petrus in 1
Petr.5:6,7).
Bezorgdheid in deze negatieve betekenis is de onrust over
iets, waaraan ons veel gelegen is. Het is een onrust over
hetgeen (mogelijk) aan het komen en worden is, dus over de
toekomst. Vaak is het onrust over onze toekomst of die van
onze kinderen. Onrust over de blijvende staat van ons geluk,
over het welzijn van ons lichaam of onze ziel, over de
middelen van bestaan, de (on)mogelijkheden van het leven,
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over hen die ons lief zijn, kortom het beïnvloedt het hele
bestaan. Bezorgdheid tobt zo over mogelijke moeilijkheden,
dat de aanwezige mogelijkheden ondergesneeuwd raken en
niet gezien worden. De nadruk ligt niet in ‘belangstelling
voor’ maar in ‘verontrust zijn over’. Deze bezorgdheid werkt
verlammend, waardoor je niet bezig gaat met wat vanuit
verantwoordelijkheid gedaan zou moeten worden, maar vast
komt te zitten in een grote innerlijke onrust en een gevoel
van onmacht. Bezorgdheid is dan een negatieve macht tot
gebondenheid en vraagt om een positieve kracht tot
bevrijding. Bezorgdheid is zo: onder het leven lijden,
innerlijk heen en weer geslingerd worden. Je wordt
verontrust door dit, bekommerd (depressief) door dat en
bedrukt door weer wat anders. Het is leven in een gevoel van
onmacht om te leven, welk gevoel meestal ontstaat door
onze overbezorgde gedachten over de toekomst, op grond
van hetgeen er is in het heden. Door de invloeden van wat
we horen, lezen en zien worden we er op gefixeerd dat er
nog zoveel kan gebeuren waarop we geen grip hebben. De
omstandigheden waarin we zijn ‘doen ons vrezen’.
Bezorgdheid geeft het diep van binnen op, voordat met het
feitelijke ‘zorgdragen voor’ begonnen is. Geloof en hoop
komen op die manier sterk in het gedrang en worden door
bezorgdheid zelfs machteloos gemaakt.
Bezorgdheid is van tevoren bang zijn over van alles en nog
wat; is het niet uiterlijk dan wel diep van binnen.
Bezorgdheid is een verdervende macht die in staat is een
mens uiterlijk en innerlijk ten gronde te richten. Mensen
worden door bezorgdheid gefolterd en geteisterd, te meer
nog omdat dit alles niets aan de feitelijke omstandigheden
verandert of verbetert. De Here Jezus zegt dat een mens door
bezorgd te zijn geen el aan zijn lengte (van leven) kan
toedoen (Matth. 6:27). Artsen bevestigen dat het zinloze
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zorgen maken je levensenergie verspilt en je levenskracht
doet afnemen. Het is ongezonde en negatieve energie.
De goede voorzorg
Wanneer een moeder bezig is allerlei dingen voor het gezin
gereed te maken voor de volgende dag is dat natuurlijk geen
bezorgdheid maar voorzorg. Voorzorg is actief bezig. Blij en
moedig worden de verantwoordelijkheden opgepakt en
uitgewerkt. Zelfs wanneer het dagelijkse ‘zorgen voor
morgen’ niet met een zekere vreugde wordt gedaan en enige
sleur in zich draagt, behoeft daar geen bezorgdheid bij te
komen. Er is veel gewone zorg voor morgen! Wanneer
ouders zuinig zijn en wat wegleggen voor wanneer het eens
kan tegenzitten, is dat geen verkeerde bezorgdheid maar
positieve voorzorg. Voorzorg gaat samen met voorzichtig
uitzien hoe de dingen verlopen, de situatie verkennen, de
kosten berekenen, de mogelijkheden afwegen, naar middelen
en wegen zoeken om verder te komen. Voorzorg is een zaak
van overleg en helder inzicht. Het is voorzichtig en met
beleid aanpakken waarvoor je gesteld bent.
Voorzorg is het van tevoren zorgen voor de toekomst, voor
zover dit in ons vermogen ligt. Uiteraard is zulk zorgen ook
daarop gericht dat we onheil of ongemak zoveel mogelijk
willen voorkomen. Voorzorg zou je kunnen omschrijven als
wat men doet uit voorafgaande zorg, ter (voor)behoeding.
Uit deze houding komen allerlei sociale voorzieningen van
de overheid voort. Overigens kan ook de positieve voorzorg
sterk overdreven worden en op die manier een gezonde
portie afhankelijkheid, van christenen ten opzichte van hun
hemelse Vader, ons ontnemen.
Samenvattend kan je zeggen dat bezorgdheid zich in
negatieve zin uit in piekeren en tobben over moeiten, die er
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dikwijls nog niet eens zijn en die wij niet in onze hand
hebben. Voorzorg is een actieve, moedige levenshouding,
waarin wij onze verantwoordelijkheden nuchter onder ogen
zien en zo praktisch mogelijk uitwerken.
Mogelijke wortels
Waaruit ontstaat bezorgdheid? Hoe komt het dat sommige
mensen overbezorgd zijn terwijl anderen een onbezorgd
leven leiden?
Om het antwoord te vinden op de vraag hoe je van
bezorgdheid verlost kunt worden is het niet voldoende te
weten waaruit zij bestaat maar vooral waaruit zij ontstaat.
Wat is het dat mensen zo innerlijk gevoelig en onrustig
maakt over alles wat is of wat misschien kan komen?
Ik wil proberen een paar oorzaken aan te geven, waarbij we
ons moeten realiseren dat ieder mens uniek is, ook in zijn of
haar manier van reageren op de gebeurtenissen van vroeger
en nu en vandaar uit op de toekomst. Ik bespreek de
mogelijke oorzaken in het algemeen en in de wij-vorm.
Een bron van bezorgdheid is de angst, dat wij, vanwege de
omstandigheden of het kwaad dat over ons kan komen, de
door ons gewenste bestemming niet zullen bereiken. We
hebben ons iets voorgesteld en bedacht aangaande
bijvoorbeeld onze eigen positie of die van onze kinderen en
we zijn bang de taak om dat te bereiken niet te kunnen
volbrengen. We zijn bang de situatie waarin we nu zijn, of
de positie waarin anderen ons denken, niet te kunnen
handhaven en (een of meer) stappen terug te moeten doen.
We leven in meer of minder gunstige omstandigheden,
verlangen dat die gunstiger zullen worden maar zien redenen
dat dit niet zal gebeuren en dat alles anders zal worden,
ongunstiger en moeilijker. Een dergelijke angst is de bron
van vele zorgen, die, als ze in blijvende onrust omslaan een
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kwelling van grote bezorgdheid worden.
Wat dan vaak gebeurt, is, dat door die angst en onrust de
aanleidingen om bezorgd te zijn ook feitelijk vermeerderen
omdat we de verkeerde keuzen maken. Daardoor raken we
nog meer uit het lood en komen in een spiraal van innerlijk
heen en weer geslingerd worden. Soms toont dit zich
uiterlijk door buitengewoon nerveus gedrag, dat de
moeilijkheden meestal zelf vervult!
Het betreft hier dus de angst voor het onvervulde van wat je
jezelf had voorgesteld: wij blijven misschien niet, die we
zijn; we zien onze kinderen zich misschien niet ontwikkelen
zoals wij ons dat hadden voorgesteld; we verliezen onze
plaats, positie of status en we zullen ons dan wel niet meer
kunnen handhaven. Het zal duidelijk zijn dat zelfbeklag
familie is van bezorgdheid.
De factor hoogmoed
De Bijbel noemt deze hele bezorgdheidproblematiek:
bekommernis (Ps.55:23; heel treffend verwoord in Ps.38:1721). Het heeft met kommer en kwel van doen. De NBV
vertaalt met het meer algemene begrip ‘zorgen’. Deze
bezorgdheid wordt in de genoemde psalmteksten echter in
verband gebracht met zelfhandhaving en wel met de hoogste
vorm ervan: hoogmoed. De Here Jezus wijst veel later in de
Rede op de Berg erop dat de vogels en de planten niet boven
hun voege gaan. Zij doen geen mannenwerk (zaaien, maaien
en schuren bouwen) en geen vrouwenwerk (spinnen) maar
leven bij wat de Schepper voor hen heeft bepaald. En waar
zij niet zelf voor kunnen zorgen, daarvoor zorgt God! Jezus
stelt dan ook dat zijn discipelen moeten leren leven uit het
tegenovergestelde van hoogmoed: overgave aan God,
ootmoed en nederigheid, afhankelijkheid van de zorg van de
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hemelse Vader, zich aan Gods leiding toevertrouwen, zich
aan zijn goedheid overgeven. In dit zelfde verband roept
Petrus de jongeren (leden van de gemeente tot ongeveer 30
jaar, SBNT) op, dat zij aan de ouderen onderdanig zullen
zijn, dat wil zeggen hen respecteren en zich aan hun leiding
(ouderen, oudsten!) gehoor geven!
Het hele gedeelte staat in de vermaning tot nederigheid en
onderdanigheid aan God en elkaar. In dat verband staat ook
de oproep ‘Werpt al uw bekommernis op de Here, want Hij
zorgt voor U’ (1 Petr.5:5-8). De zucht naar eer en macht en
grootheid, zelfzucht dus, die een bron van bezorgdheid
vormt, wordt door de echte christelijke gemeenschap en door
de ware nederigheid uitgebannen. Dat geldt overigens niet
alleen voor jongeren maar ook voor de ouderen, niet alleen
de zwakkeren maar ook hen die leiding geven (lett. vs.5:
‘Weest omgord met nederigheid aan elkaar onderdanig
zijnde.’).
Wie verlost is van zichzelf, is eerder tevreden met wat hij
heeft en heeft leren vasthouden aan dit verlossende
bijbelwoord:
‘Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u
geenszins verlaten. Daarom kunnen wij met vertrouwen
zeggen: De Here is mij een Helper, ik zal niet vrezen; wat
zou een mens mij doen’ (Hebr.13:5,6).
Hoogmoed is een bron van bezorgdheid. Hoogmoed leidt tot
onwaarachtigheid
en
afhankelijkheid
van
eigen
mogelijkheden. Iemand die hoogmoedig is, leeft in een
voortdurende vrees om zijn (vermeende) grootheid te
verliezen. Hoogmoed doet een mens boven zijn stand leven
en het mogelijk dreigende bankroet maakt bezorgd.
Hoogmoed brengt een mens ertoe zich te verheffen op eigen
kunnen, op uiterlijke schoonheid en zelfs op ‘geestelijke’
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kwaliteiten. Een hoog-moedig mens is er gewild of ongewild
op uit om indruk te maken. Hij wil handhaven en doorzetten
terwijl er diep van binnen een gevoel achter zit dat het
vandaag of morgen spaak loopt en dat dan alles in duigen zal
vallen. Bezorgdheid en hoogmoed gaan vaak hand in hand.
Overwinning van bezorgdheid
Voor verdergaande gedachten over de overwinning van
bezorgdheid verwijs ik allereerst naar de inhoud van de
preek die ik hield op zondagmorgen 2-1-1994. Enkele
dingen wil ik daaruit nemen en er andere aan toevoegen.
De uitdrukking die de Here Jezus gebruikt voor ‘zich
bezorgd maken’ en ‘bezorgd zijn’ is in het Grieks verwant
met de begripsbetekenis ‘grijpen naar wat onze macht te
boven gaat’, ‘meer willen zijn dan we zijn’, in handen
proberen te krijgen wat we niet in handen kunnen krijgen’.
Hieruit wordt ook de verwijzing van Jezus naar de vogels en
de lelies duidelijk. Zij beantwoorden slechts aan de
bedoeling van hun Schepper. Eigenlijk geldt dat net zo voor
ons mensen. We mogen ons niet bezorgd maken! We hebben
slechts te zijn die we zijn. Jezus roept zijn discipelen op zich
met de eigen verantwoordelijkheid bezig te houden (Zoekt
eerst het Koninkrijk van God...) en het overige van harte aan
God over te laten. Want onze hemelse Vader weet immers,
beter dan wijzelf, wat wij nodig hebben. Overwinning van
bezorgdheid begint met gelovige overgave aan de trouwe
zorg van onze hemelse Vader.
De apostel Petrus wekt ook tot die overgave op. Voordat hij
aangeeft wat we met onze zorgen moeten doen, geeft hij dit
advies: ‘Vernedert u dan onder de machtige hand Gods,
opdat Hij u verhoge te zijner tijd’ (1 Petr.5:6). De
gebiedende wijs die hij gebruikt (vernedert u) betekent ook:
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aanvaard het om vernederd te worden, of: sta toe dat anderen
je vernederen. Dit betekent niet dat we een houding van
gelatenheid moeten hebben, maar het roept op tot een
actieve afhankelijkheid van God, erop vertrouwend dat het
lijden van de gelovigen niet buiten Hem omgaat. Het
betekent dat we ons niet voortdurend te vuur en te zwaard
zullen verdedigen. Het leert ons de dingen over te geven aan
Hem die rechtvaardig oordeelt.
De ‘krachtige hand Gods’ is een uitdrukking uit het OT. Het
gaat daarbij om twee aspecten, te weten Gods hand die
tuchtigt (Job 30:11; Ps. 32:4; Hebr.12:7-9), d.w.z. Gods
hand die lijden om Christus’ wil toestaat. Het betekent ook
Gods hand die krachtig is tot bevrijding. Daarvan zijn vele
voorbeelden in OT en NT te vinden. Deze krachtige hand
van God is aan het werk in de ervaringen van het leven. Hij
bereidt de dag van Jezus’ wederkomst voor en brengt die
komst dichterbij. In die sterke hand, die stukbreekt wat zelf
iets wil zijn zonder Hem, kan men zich rustig overgeven.
De overwinning over bezorgdheid is gelegen in het
vertrouwen, dat Gods hand ons zal brengen naar die dag,
waarin zij, die zichzelf gelovig vernederden, verhoogd
zullen worden. God maakt groot, wie zich voor Hem
verootmoedigden. Ootmoed is God laten zorgen voor wat
onze verantwoordelijkheid niet is. Hoogmoed is alles zelf
willen doen; bezorgdheid is daarvan het gevolg.
Werp uw bekommernis op de HERE
Zo staat het in Psalm 55:23 (NBG). In de Nieuwe Vertaling
gaat het zó: ‘Leg uw last op de H E E R en hij zal u
steunen,…’. Hij zal voor u zorgen. Met de belofte erbij dat
Hij nimmermeer zal toelaten dat de rechtvaardige wankelt.
Een andere vertaling geeft: ‘Draag de last op je schouders
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over aan de Heer, Hij zal voor je zorgen; wie Hem trouw is,
laat Hij niet bezwijken, nooit.’ (GNB). Elders: ‘Werp je zorg
op de ENE en hij zal je onderhouden;’ (NaB).
Bezorgdheid, angst, onmacht en onrust zullen wijken als wij
ons in nederigheid voor God buigen en in geloof ons leven
aan Hem overgeven, ons geheel toevertrouwen aan zijn
machtige hand.
Dat heeft niets met gemakzucht of passiviteit te maken! Veel
eerder is dit de juiste geestelijke activiteit, die ook in het
praktische van voorzorgsmaatregelen, ons de juiste
beslissingen doet nemen. Piekeren en tobben vloeien voort
uit het feit dat wij alles zelf willen regelen, terwijl we diep
van binnen voelen dat we daartoe niet bij machte zijn. Petrus
zegt niet dat we onze zorgen moeten ontlopen of net doen of
ze er niet zijn en ze zo ontkennen. Integendeel. Hij roept op
om nuchter te zijn en waakzaam en goed zicht te hebben op
onze tegenpartij, de duivel, die rondgaat als een brullende
leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Hoevelen worden
niet verslonden door de bezorgdheid! Wederstaat hem, vast
in het geloof en weet dat alle oprechte christenen dezelfde
proef hebben te doorstaan.
De duivel maakt van bezorgdheid gebruik om te proberen
gelovigen te verzoeken, zodat ze verstrikt in eigen zorgen
onbruikbaar en onvruchtbaar worden voor Gods koninkrijk.
De duivel heeft een hartgrondige hekel aan de remedie die
Gods Woord biedt tegen de strik van de bezorgdheid.
Daarom moeten wij ons met kracht tot de vermaning van de
Bijbel richten. Wij zullen onze bekommernissen (omdat wij
het nog zo vaak zonder de Heer proberen) niet voor onszelf
moeten houden, maar ze op God werpen. Dat doen we door
het allemaal aan Hem te belijden en onze toekomst echt en
steeds weer aan zijn zorg toe te vertrouwen. Hij draagt en
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zorgt! Hij kent ons. Hij kent onze toekomst en heeft daarin
ons leven in zijn hand. En wat de toekomst betreft mogen we
dan met goed vertrouwen Hem kennen als onze Maker,
Onderhouder, en in het bijzonder als ‘onze Vader, die in de
hemelen is’. Zo leert de Here Jezus ons met bezorgdheid om
te gaan en af te rekenen. Hij leert ons leven in het geloof dat
God zorgt! God heeft het alleenrecht van de zorg voor de
zijnen. Wie zo zijn zorgen op God werpt, zal ontdekken dat
hij ze ook kwijt raakt.
Overgave aan Hem, die ons liefheeft, die ons van onze
zonden verlost heeft door zijn bloed, geeft bevrijding van
bezorgdheid. Zo worden we verlost van ons eigen oude ik,
want met al ons tobben staan we het meest onszelf in de
weg. Juist wij worden gelouterd. Juist wij moeten de
vuurproef doorstaan (1 Petr.4:12), opdat wij ons met
vreugde zullen mogen verblijden bij de openbaring van
Gods heerlijkheid. Laten wij daarom onze zielen aan de
getrouwe Schepper overgeven, steeds het goede doende.
Enkele conclusies
1. Het woord van de Here Jezus wil in onze zorgen en
angsten indringen en ze zo verdringen, verdrijven. Hij wil
ons troosten en opbeuren door onze aandacht te vestigen op
Gods goede Vaderhand.
2. De Here Jezus wist waarover Hij sprak. Hij heeft zelf
twee keer gebeden of de beker (van het lijden) Hem mocht
voorbijgaan. Direct daarop gaf Hij zijn wil aan de Vader
over met het gebed: ‘Doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij
wilt’ en ‘Mijn Vader, indien deze beker niet kan
voorbijgaan, tenzij dan dat Ik die drinke, uw wil geschiede’
(Matt.26:39,42).
3. De Here Jezus ziet de vloek van de bezorgdheid: dat wij
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onder het gewone zorgen steeds meer op onszelf gaan staren
en zo er niet toe komen de bedoelingen te zien die God met
onze weg heeft. Hij leert ons dat het allerbelangrijkste doel
is: Het Koninkrijk van God. Wie zoekt zal vinden, wie klopt
wordt opengedaan, wie vraagt ontvangt overvloedig! Dit is
onze zorg: het contact met Gods Vaderhand niet te verliezen.
4. Wij zullen bij Gods zorg voor ons mogen leren dat we het
vermenigvuldigde brood niet belangrijker vinden dan de
Hand, die het uitreikt. Wanneer wij die Hand vasthouden,
hebben we alles! Het tegenovergestelde van bezorgdheid is
niet onbezorgd zijn, maar het is de vrede van God, die je
mag bezitten wanneer de Here Jezus jouw kleine hand in die
van zijn Vader heeft gelegd.
5. Bezorgdheid kan alleen maar door Gods zorg worden
genezen!
6. Het ‘Onze Vader’-gebed leert ons de zorg voor het
dagelijkse brood (alles wat ons tot levensonderhoud dient)
tot God de Vader te brengen. Wij mogen met alles tot de
Vader gaan. Onze dagelijkse noden zijn voor Hem niet te
klein! God wil niet dat wij onze zorgen onderdrukken of
voor ons houden, maar dat wij ze open en vrij bij Hem
brengen. Daarvoor zijn wij toch om Christus’ wil zijn
kinderen! Bij die Vader ben je vrij.
7. Bezorgdheid is een met vrezen en beven aan de toekomst
gestelde vraag hoe het toch straks zal gaan.
Geloof in Gods vaderlijke zorg is eenvoudig leven met
vertrouwen op de toekomst, hoe Zijn hand ook leidt en
verwonderd over hoe het zal worden. Geloof heeft weet van
de onzekerheid van de toekomst, voor wat betreft onze
menselijke ervaring, en zegt toch tegenover alle raadselen en
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schijnbare zinloosheid:
U houdt mij aan de hand
en leidt mij volgens uw plan.
Dan neemt u mij weg, met eer bekleed.
Wie buiten u heb ik in de hemel?
Naast u wens ik geen ander op aarde.
Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam,
de rots van mijn bestaan, al wat ik heb,
is God, nu en altijd.
(Ps.73:23-26 NBV)
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7. Weest niet bevreesd

Bang zijn en angst hebben
Veel mensen zijn bang omdat er wel eens iets gebeurd is wat
hen enorm beangstigd heeft. Voor oudere mensen kan dit
een oorzaak zijn: bijvoorbeeld als er een vliegtuig
overvliegt, zijn ze bang dat het weer oorlog wordt. Of een
kind is bang voor spinnen omdat er eens een keer een grote
spin op zijn of haar arm zat. Een ander kind is weer banger
dat er een spook onder het bed zit. En zo is dat bij iedereen
anders.
Naar schatting zijn er in ons land 2,5 miljoen mensen bang
voor de tandarts waarvan ongeveer 0,5 extreem angstig. De
meest extreem angstige patiënten mijden gemiddeld 7 jaar
de tandarts. We kunnen bedenken hoe die angst voor de
tandarts ontstaat. Een pijnlijke ervaring van vroeger (als kind
of volwassene) kan er voor zorgen dat iemand het gewoon
niet meer aan durft ‘daar’ nog een keer naar toe te gaan.
Er kunnen andere oorzaken zijn die angst oproepen zoals
associatie (als je er aan denkt of er van hoort ben je al bang).
De speciale geur van een dokterspraktijk kan door een
eerdere nare ervaring al een gevoel van angst oproepen. Ook
kan angst worden aangeleerd, bijvoorbeeld als het wordt
‘overgebracht’ van ouder op kind. Moeder sprak altijd
negatief over zwemmen alsof het levensgevaarlijk zou zijn
en het kind heeft angst voor water ontwikkeld. Dit hoeft
natuurlijk niet altijd zo te zijn. Een kind kan met een schone
lei beginnen al is de ouder nog zo bang. Een begrijpende
(tand)arts kan meer tijd uittrekken voor een angstige patiënt,
zodat deze meer aandacht krijgt, wat samen met een betere
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vorm van verdoving de (kans op het ontstaan van) angst doet
afnemen.
Angst is in zekere zin nuttig, je kunt het nodig hebben. Hoe
vreemd het misschien ook mag lijken, zonder angst kan je
niet goed functioneren. Angst stelt je in staat om snel te
kunnen reageren op een (mogelijk) bedreigende situatie.
De typische kenmerken van angst zijn dan ook het best te
verklaren vanuit de mogelijkheid tot het ondernemen van
actie die het biedt. Voor een plotselinge heftige reactie is het
namelijk noodzakelijk dat het lichaam voldoende zuurstof
naar de spieren kan transporteren. Deze zuurstof is nodig
voor het verbrandingsproces waarmee de spieren energie
leveren. De manier om die zuurstof binnen te krijgen ligt
voor de hand: dieper en sneller gaan ademhalen. Deze
versnelling van de ademhaling gaat vaak gepaard met een
gevoel van benauwdheid. Om de zuurstof verder te
transporteren is het nodig dat het bloed, waarmee de zuurstof
getransporteerd wordt, sneller rondgepompt wordt. De
frequentie van de hartslag zal daarom toenemen. Eén van de
kenmerken van angst is dan ook de versnelde hartslag of
zelfs hevige hartkloppingen die iemand ervaart. Verder past
de bloedsomloop zich ook wat aan. Relatief gezien zal er
meer bloed naar de grote lichaamsspieren getransporteerd
worden: de armen en de benen, dan naar de andere delen van
het lichaam. Vaak wordt dat ervaren als een gevoel van
duizeligheid, omdat er wat minder bloed naar de hersenen
gaat.
, en last van maag en darmen omdat daar ook wat minder
bloed naar toe gaat. Ook bereidt het lichaam zich voor op de
heftige spieractiviteit die kan gaan komen. Deze
spieractiviteit veroorzaakt warmte en om deze warmte af te
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voeren wordt het koelingmechanisme van het lichaam
ingeschakeld: zweten. Tenslotte zal ook de spierspanning bij
angst toenemen, iets wat we terugzien in trillen of beven.
Zo kunnen alle kenmerken van angst verklaard worden als
een mechanisme dat het lichaam in staat stelt tot het snel
ondernemen van actie. De stoffen die hierbij een rol spelen,
zoals adrenaline, hebben verder enige tijd nodig om uit het
bloed te verdwijnen. Daarom duurt het even voordat dit
soort reacties weer verdwijnt
Normaal en buiten proporties
In beginsel is dit dus de regel: angst is een normale reactie
op dreigend gevaar. Iedereen is wel eens angstig. Angst leidt
tot voorzichtigheid of vluchten wanneer dat nodig is en is
dus een uitermate nuttige vorm van zelfbescherming. Soms
echter is iemand bang terwijl daar weinig aanleiding voor is.
Sommige mensen zijn angstig ook als de omstandigheden
daartoe geen werkelijke aanleiding geven. De angst wint het
dan van het gezonde verstand. Als die angst erg groot is of
onnodig lang aanhoudt, kan je daar in het dagelijkse leven
veel last van hebben. Het vermijden van doodgewone
situaties door zulke angst kan zo’n vorm aannemen dat de
angst het hele leven gaat bepalen. En dat terwijl de angst
daardoor helemaal niet afneemt! In zulke gevallen wordt
gesproken van een angststoornis. Zo’s angststoornis kent
diverse vormen, zoals: een fobie, een paniekstoornis een
dwangstoornis en een zogenoemde piekerstoornis. Nu zou
iemand kunnen denken: hoe weet ik nu of mijn angst
gewoon bang zijn is of een normale bezorgdheid, dan wel
een echte stoornis?
Onze angsten nader bekeken
Ieder mens ervaart dus van tijd tot tijd angst. Het is een
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onplezierige ervaring, maar met ook goede kanten: angst is
een natuurlijke reactie op gevaarlijke situaties. De angst
waarschuwt het lichaam: ‘Pas op’, ‘er dreigt gevaar, er deugt
iets niet, doe iets!’ Angst is een emotie, maar gaat tegelijk
gepaard met lichamelijke verschijnselen zoals spanning,
nervositeit, hartkloppingen, transpireren, duizeligheid en een
onregelmatige ademhaling. Soms blijft de angstige reactie
bestaan terwijl de aanleiding allang voorbij is of neemt de
angst zulke grote vormen aan dat de verhouding tot de
aanleiding van de angst helemaal verdwenen is. De angst
gaat dan een eigen leven leiden. Er is dan geen sprake meer
van een normale angstige reactie, maar van een fobie of een
angststoornis. Een fobie is een angst voor duidelijk
aanwijsbare dingen, voor (bepaalde) mensen of situaties. Het
gaat hier om steeds terugkerende angsten die optreden bij de
confrontatie met iets concreets. De reactie van de persoon op
die confrontatie is meestal: vermijden.
Er komen vele vormen van angsten en fobieën voor. Enkele
bekende zijn: angst voor honden, angst voor hoogte en
diepte, angst voor nauwe ruimtes, angst voor open ruimtes
waar veel mensen zijn, angst voor duisternis etc. De bekende
vliegangst voert bij velen tot grote hoogte. Wanneer een
fobie ernstige belemmeringen voor het gewone dagelijkse
leven gaat vormen, raadplegen veel mensen die erdoor
geplaagd worden terecht een dokter. Een fobie wordt
onderscheiden van angst in het algemeen. Angsten zijn niet
zo concreet en specifiek als fobieën. Een angst kan bestaan
voor iets in jezelf: een gevoel of gedachten. Er is geen
duidelijk verband met de omgeving.
Angst die langdurend en diepgaand optreedt nadat een
ernstige gebeurtenis heeft plaats gevonden, wordt meestal
een trauma genoemd. De begrippen angst en vrees worden
door elkaar gebruikt, waarbij vrees een beetje uit ons
55

spraakgebruik verdwijnt.
Korte voorlopige samenvatting
We stellen uit het voorgaande vast: er is een ‘gezonde
angst’, de spontane reactie op dreigend gevaar. Dit heeft een
zekere beschermende functie omdat het een mens er toe
brengt gevaar te ontwijken.
Angsten hebben soms van doen met onwetendheid en
irrationele fantasieën, maar kunnen uitlopen op een reële
stoornis, die we o.m. fobie noemen.
Het woord fobie duidt (meestal in samenstelling met het
begrip dat onderwerp van de angst is) een sterke, zelfs
ziekelijke angst aan. Dit zit heel diep en is niet eenvoudig te
overwinnen.
Voor diepgaander bespreking van deze verschijnselen
verwijs ik naar het boek ‘Angsten en fobieën’, een
christelijke handreiking, Leiden 1995.
Voor de ernstige gevolgen die bv. geweld en mishandeling
met zich mee kunnen brengen, verwijs ik naar Judith Lewis
Herman ‘Trauma en herstel’, Amsterdam 2002 (8).
Christen en angst
Een gelovige zal hierin zeker allereerst de Here Jezus
aanroepen. De apostel Petrus schrijft, zoals we lazen: ‘Werpt
al uw bekommernissen op Hem, want Hij zorgt voor u’
(1Petr.5:7). Dit doet echter geen afbreuk aan de
verantwoordelijkheid om bij ziekelijke oorzaken de dokter
c.q. (christen-)psycholoog of -psychiater te raadplegen.
Wanneer een christen kiespijn heeft, bidt hij of zij om
verlichting van de pijn, maar gaat ook naar de tandarts. Het
gebed is voor een christen van de allergrootste waarde in
iedere levenssituatie, maar het heeft niet per se en altijd
therapeutische waarde. God grijpt niet voortdurend op
wonderlijke wijze in de werkelijkheid in. Bij een ontstoken
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blindedarm of een gebroken been wil de Schepper en
Onderhouder genade geven door middel van de chirurgie.
Duidelijk zal zijn dat een kind van God de zegen van zijn of
haar hemelse vader vraagt voor de middelen die worden
aangewend. Om ziekelijke angst weg te nemen moeten het
gebed en de middelen hand in hand gaan. In een erge
angsttoestand kan iemand de deskundige hulp van een
psychiater of diens medicijnen beslist nodig hebben. Het is
geen schande en zeker geen bewijs van ongeloof om deze
middelen te gebruiken. Het geloof sluit de dokter en de
middelen niet uit, maar in! Zo mogen we bidden om een
wonder, maar evenzeer om Gods zegen over de toepassing
van de medicijnen die ingezet worden. Gelovig bidden om
Gods vrede en rust voor de zieke, alsook om wijsheid voor
de behandelend artsen.
Eenvoudige hulp
Zo zijn er meerdere wegen van hulp, genezing en herstel.
Veel mensen zouden wellicht verlichting gevonden hebben
wanneer zij in een vroeg stadium bereid waren geweest hun
hart eens bij een vertrouwd iemand uit te storten. Wanneer
het om lichte emotionele stoornissen gaat kan een echte
vriend of vriendin een geweldige dienst bewijzen door te
luisteren en voorbede te doen. Gewoonlijk besteedt een
persoon met angstgevoelens te veel tijd aan het nadenken
over zichzelf. Hij kan dit bijna niet nalaten, omdat hij zich
zo diep bewust is van zijn innerlijke nood. Dit is ook iets dat
in een openhartig gesprek aan het licht gebracht kan worden.
Soms kan een angstig mens baat vinden door de hulp aan
een ander. Er is geen beter middel tegen dat
zelfmiddelpuntige denken dan de helpende hand te bieden
aan anderen, die in een grotere nood zijn dan wij. En die zijn
er meestal genoeg. Een levend geloof in de Here Jezus biedt
57

een krachtig tegenwicht tegen overdreven angsten. Een
overgegeven hart, een toegewijd leven en een goed gesprek
met een vriend, vriendin, kringleider, oudste of predikant
zullen meewerken om angstige gedachten of gevoelens te
overwinnen. De ontwikkeling van duurzaam geloof vereist
echte overgave, trouw, oefening en een zekere inspanning.
Het is afzien, opzien en uitzien!
Ziekte en angst
Toen de Joodse koning Hizkia ziek werd, overviel hem de
angst. We lezen er over in Jesaja 39. Hij beschrijft de
ervaring van het aan de ziekte prijsgegeven te zijn, een
zoeken naar rust en die niet kunnen vinden. Wat kan de
achtergrond van angst zijn bij ziekte? Angst hangt samen
met onze lichamelijke en psychische gesteldheid. Het ziek
zijn is een belangrijke factor van onzekerheid, alsook pijn.
Maar het hele leven speelt er een rol in. Allerlei
herinneringen dringen zich naar voren, tot uit de jeugd toe.
Verhoudingen tot mensen om u heen, vroeger en nu. Het
ontoereikende van je leven, het onvolkomene. Verkeerde
dingen die je hebt gedaan. Niemand weet ervan en het leek
gelukt om alles te verdringen en te vergeten. Maar opeens
lukt dat niet meer. Het komt als een vloedgolf uit je
onderbewuste naar boven en begint tot je te spreken. Meestal
je aan te klagen. Het is de macht van de schuld die aanklaagt
en veroordeelt. Ernstige ziekte geeft een mens het gevoel
aan een grens te staan. Wat gaat er nu met mij gebeuren? Je
denkt daar niet steeds aan, maar daar is ook angst voor de
dood. Als je er geen zicht op krijgt, wordt het een donker
geheel, als een duistere macht. Een beangstigende mist
waarin je het zicht kwijt bent geraakt. Angst! Wie zelf nooit
angstig is geweest, begrijpt het niet. De mensen proberen te
helpen met mooie woorden die je niets zeggen. Je kunt het
ze niet verwijten. Angst is onbegrepen. Het kan een mens
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overvallen, zo op de wijze van koning Hizkia: een gevoel
van prijsgegeven te zijn, losgelaten, verlaten, duisternis. En
dan stuurt iemand je een kaart. Met een enkel woord van
hart tot hart of uit de Bijbel: ‘Gij zult door mij niet vergeten
worden’ (Jes.44:31). Soms kan een eenvoudig woord op het
juiste moment de existentiële angst doorbreken en
overwinnen. Het is een strijd tussen het angstgevoel, het
gevoel van verlorenheid en Gods belofte: Ik vergeet jou niet!
Gods belofte heeft kracht om welke angst dan ook te
overwinnen. Soms duurt het lang en zijn er meerdere
vrienden nodig die biddend met je meeleven. Soms is de
doorbraak in een moment. Dan is daar opeens zicht op de
kracht in het gebed van koning Hizkia: O Heer, ik ben
angstig, wees borg voor mij!
Gedicht
God! Zo Gij ons wat beters gunt
dan zonder uitzicht te vergaan,
zeg ons, dat op het donkerst punt
Gij als een deur zult staan.
H.M. van Randwijk (1909-1966)

Angst in het Oude Testament
Voor ons begrip angst, een beklemmende vrees, kent het OT
verschillende woorden. Ik noem er enkele vanwege de
beschrijvende kracht van deze woorden: onder
geboorteweeën beven, sidderen van angst, samengedrongen
en benauwd zijn.
In het OT worden allerlei oorzaken voor angst genoemd:
- honger en dorst
Psalm 107
:4-6
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-

boeien en gevangenschap
ziekte en doodsgevaar
stormweer en hoge golven
donder en bliksem, onweer Psalm 29

:10-12
:17-19
:23-28
:3 en 97:4

De psalmen zijn vol uitingen van angst en benauwdheid, ook
al wordt het woord angst niet altijd gebruikt. Je leest dan:
- vijanden kunnen het je bang en benauwd maken
- mijn hart krimpt in mijn binnenste ineen
- verschrikkingen van de dood zijn op mij gevallen
- vrees en beving komen over mij
- schrik overstelpt mij (lees bijv. Psalm 55, 54 en 56)
- angsten voor het dodenrijk hadden mij aangegrepen,
Psalm 116:3
Het kwade geweten speelde Jakob op en we lezen: het werd
hem bang te moede, dus zeer bang van (Gen.32:7).
Dan is daar God zelf, die Israël bedreigt met rampen en
benauwdheid als het Hem zou verlaten en zijn verbond zou
breken (Deut.31:17,21).
De bedoeling van de beproevingen die God over zijn volk
laat komen, is dat het tot inkeer en omkeer komt, zich voor
God schuldig voelt en zijn aangezicht zoekt (Hos.5:l5).
Wanneer Israël schuld belijdt, kan de HERE de ellende van
zijn volk niet langer aanzien en geeft Hij uitkomst (Ri.10:1016).
De vrome Israëliet wordt door de angst waarin hij verkeert
aan zijn zonden herinnerd, wat hem dringt tot
schuldbelijdenis en gebed (Ps.6:2,3; 31:10,11; 38:2,3). Je
leest daar prachtige uitingen hoe God in de angst ervaren is:
-

God is een toevlucht ten dage der benauwdheid Ps.59:17
God is Israëls Helper in tijd van nood Ps.46:2
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-

Hij bewaart voor benauwdheid Ps.32:7
God is bij de zijnen in hun benauwdheid Ps.91:15
in al hun benauwdheid is ook Hij benauwd Jes.63:9
Hij behoudt in het midden der benauwdheid hen in leven
Ps.138:7
God redt hen uit de benauwdheid Ps.34:7; 54:9

Meermalen spreken de profeten van de angst die Gods
gerichten zullen verwekken (o.a. Nah.2:10; Ez.30:4;
Jer.51:29; Jes.21:3).
De profeten zelf worden diep aangegrepen als ze daar in de
geest getuige van zijn: ‘O, mijn binnenste, mijn binnenste!
Ik moet ineenkrimpen. O, wanden van mijn hart! Mijn hart
jaagt in mij.’(Jer.4:19,31; Jes.21:3 vgl. Jes.13:6 vv.; Joël 2:16; Zef. 1:15-17).
Door het oordeel heen zal er in de weg van bekering en
geloof een betere toekomst komen (Jes.14:1vv. Zef.3:9).
Ook in de woorden over de Knecht des HEREN is er sprake
van verdrukking en gericht, die Hij voor zijn volk ondergaat
(Jes.53:8). Maar gelukkig: in de nieuwe wereld die komt,
zullen de vroegere benauwdheden en angsten vergeten zijn
(Jes.65:16). Zo opent God voor de zijnen een weg die
toekomst heeft (Ps.139:24 WV).
Angst in het Nieuwe Testament
Voor het begrip angst gebruikt het Grieks verschillende
woorden: radeloosheid, vertwijfeling (Luc.21:25), angstige
verwachting (Luc.21:26), vrees (Hebr. 2:15, 5:7), engte,
benauwdheid (Rom.2:9), strijd of angst die voor het begin
van een strijd iemand kan aangrijpen (Luc.22:44),
neergeslagen zijn door angst, verbijsteren, verschrikken etc.
De woorden worden gebruikt om de zo algemene en
61

menselijke vrees te beschrijven; angst voor de dood
(Hebr.2:15);
voor
het
naderende
wereldeinde
(Luc.21:25,26).
De discipelen van Jezus zijn op een zeker moment heel erg
bang door de storm op zee, waar ze middenin zitten
(Luc.8:23vv.). Ze roepen Jezus om hulp, omdat ze menen te
vergaan. Vergaan met Jezus aan boord? Bij paniek spelen
vaak ‘catastrofale’ gedachten een rol. ‘Meester, meester, wij
(sic) vergaan!’ Ook al is het niet verbazingwekkend, dat
zelfs ervaren vissers bij een plotselinge wervelwind niet
weten waar ze het zoeken moeten, neemt Jezus juist dit
laatste zijn discipelen wel kwalijk. Niet alle vrees is in strijd
met het geloof, maar blijkbaar vindt Jezus de angst van zijn
volgelingen hier bovenmate. En dat is niet goed, want zo’n
angst bedreigt het geloof in plaats van het te oefenen.
Discipelen mogen leren zich op God te verlaten, wanneer
Jezus erbij is.
Ook lezen we in het NT over de angst die de Here Jezus zelf
aangreep, toen Hij in Getsemané vóór zijn lijden en sterven
bad (Matt.26:37; Marc.14:33). Van de Here Jezus lezen we
dat Hij is verhoord uit zijn angst, dat wil zeggen dat zijn wil
gelijk stemde met de wil van zijn Vader (Hebr.5:7). Dit heeft
vérgaande gevolgen voor de gelovigen: Jezus Christus heeft
ons voor de angst van de dood bevrijd (Hebr.2:15). Wij
worden opgeroepen ons door de tegenstanders in geen enkel
opzicht te laten beangstigen (Fil.1:28), want wij zijn meer
dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad
(Rom.8:25). Paulus roemt in die overwinning en belijdt: Als
ik zwak ben, dan ben ik machtig (2Cor.12:9,10).
Eenmaal zal alle storm gestild zijn. Ook die van de angst.
Tot zolang is het goed en veilig om aan Jezus’ hand te leven:
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Leid, vriend’lijk Licht,
mij als een trouwe wacht,
leid Gij mij voort.
‘k Ben ver van huis en donker is de nacht,
leid Gij mij voort.
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8. Verwerken en genezen

Gedachten over het verwerken van vroegere
negatieve ervaringen
Iemand heeft eens gezegd dat je de mensen evengoed van
elkaar kunt onderscheiden door de vorm die hun
herinneringen aannemen als door hun karakter.
Hoe ouder we worden, hoe meer herinneringen we krijgen.
Er komt zelfs een moment waarop we beseffen dat het
meeste van wat we bezitten herinnering is. Dit is een proces
in het leven dat vaak bewuster ervaren wordt nadat iemand
die ons lief was van ons is heengegaan.
Het geheugen
In ons leven speelt ons geheugen een centrale rol. Denk je
maar eens in wat een ramp het zou zijn als je geen geheugen,
en dus geen herinnering had! Het zou naar ons gevoel
onleefbaar worden. Maar in dat geheugen zijn niet alleen de
plezierige ervaringen opgeslagen, ook de moeilijke hebben
‘geheugenruimte’ geactiveerd. Ons lief en leed, gevoelens
van verdriet en vreugde hangen echter niet eenvoudig af van
wat er in ons leven voorvalt. Het gaat veel meer om de vraag
hoe wij ons deze gebeurtenissen herinneren.
Verwerken
Wat er in ons leven plaatsgrijpt, is op het moment dat het
gebeurt heel actueel. Daarna wordt het ‘verwerkt’, dat wil
zeggen dat het een zekere vorm aanneemt in de totaliteit van
ons levensverhaal. Mensen die eenzelfde gebeurtenis hebben
meegemaakt kunnen later zeer verschillende herinneringen
daaraan hebben overgehouden. Het grootste deel van onze
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zelfbeleving komt niet zozeer voort uit wat er in ons leven
allemaal heeft plaatsgevonden als wel hoe wij ons dat
gebeurde herinneren. Hoe we dat wat in onze eigen
persoonlijke geschiedenis heeft plaats gevonden hebben
verwerkt. Het is dan ook geen wonder dat de meeste van
onze emoties zo met ons geheugen samenhangen.
Schuldgevoelens zijn herinneringen die ons aanklagen.
Dankbaarheid is een blijde herinnering aan een goede
gebeurtenis. Wroeging is een herinnering die ons knaagt en
steekt over iets wat wij anders hadden moeten doen. Zulke
gevoelens worden diep beïnvloed door de wijze waarop we
de gebeurtenissen uit het verleden in onze belevingswereld
een plaatsje hebben gegeven. Voor een deel beleven we onze
huidige wereld via de ervaring uit onze herinneringen. En
dat kan heel goed zijn, je weet dan dat een hete kachel pijn
kan doen. Maar het kan ook angst voor warmte opleveren
waardoor mensen in de kou blijven staan. De volgende
gedichten geven een andere vorm van ‘herbeleven’ weer:
Kerstkind
De dagen korten en diep leed verlengd
zovele feesten en het hart verzengd
door de vlam van heimwee
naar wat niet meer is
naar wat nooit meer komt
wij sterven mee in elk gemis
verleden is wel overleden
maar zal herleven mateloos
in opbloei van een eeuwig heden
straks staan wij allen sprakeloos
als wij van hunkering bevrijd
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Gods liefde in de diepte gaan doorleven
elkander weerzien in de eeuwigheid
de vreemde tijd die duurt maar even
G.Toornvliet (1980), bewerking J.C.Bette
Goede machten
Door goede machten stil en trouw omgeven,
beschermd, getroost, beveiligd wonderbaar,
zo wil ik deze dagen met U leven
en met U binnengaan in ‘t nieuwe jaar.
Nog drukt de last van kwade dagen,
nog komt het oude kwellen hart en hoofd.
Voor onze opgejaagde zielen vragen
wij, Heer, het heil dat Gij ons hebt beloofd.
En zo Gij ons de bittere kelk wilt geven
vol leed, gevuld tot boven aan de rand,
dan nemen wij hem dankbaar, zonder beven,
uit Uwe goede en getrouwe hand.
Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken
aan deze wereld en de glans der zon,
dan willen wat voorbijging wij gedenken:
U zij ons leven dat uit U begon.
Laat warm en stil vandaag de kaarsen branden,
Gij hebt ze in onze duisternis gebracht.
Breng, als het zijn kan, ons weer bij elkander.
Wij weten het, Uw licht schijnt in de nacht.
Zij het dat diepe stilten ons omringen,
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laat ons toch horen, Heer, nu als voorheen,
het lofgezang dat al Uw kinderen zingen,
het volle lied der wereld om ons heen.
Door goede machten wonderbaar geborgen
wachten wij rustig, wat ons lot ook zij.
God is met ons in de avond en de morgen,
en elke nieuwe dag is Hij nabij.
Dietrich Bonhoeffer (uit: ‘Bonhoeffer Brevier’, ten Have, Baarn)

Wonden
Het verdriet en lijden waarmee we in het pastoraat te maken
krijgen is veelal verbonden met wat men zich herinnert uit
het verleden. Deze herinneringen veroorzaken emotionele
wonden en vragen om genezing. Gevoelens van schuld,
eenzaamheid, vervreemding, afzondering, afwijzing,
minderwaardigheid; gevoelens van angst, argwaan en
kommer (treurigheid) geven daarmee samenhangende
symptomen zoals nervositeit, slapeloosheid, depressie,
nagelbijten en zelfs lichamelijke klachten. Samen vormen
deze dingen een deel van de vorm die sommige
herinneringen hebben aangenomen. Die herinneringen zitten
dikwijls diep in de kern van ons wezen verborgen en zijn dus
niet gemakkelijk bereikbaar.
Soms zijn ze afgeschermd door de idee: daar wil ik niet meer
aan denken. Maar een dergelijke redenering lukt niet altijd.
Plotseling kan je geconfronteerd worden met datgene wat is
weggedrukt en dan blijkt de herinnering een verwonding te
zijn. Niet geheeld verleden. Het doet dan pijn op die
gebeurtenissen uit het verleden in te gaan en gemakkelijk
wordt toch weer getracht het ‘er onder te houden’.
Een goede vriend van me had een langdurende ervaring met
een over-controlerende en kleinerende werkgever. Jaren later
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kromp hij nog ineen, wanneer in een totaal andere situatie
een begeleidend coach achter hem kwam staan als hij met
het uitvoeren van een opdracht bezig was. In de flits van een
enorme terugblik stond de vroegere baas als een mastodont
achter hem en kromp mijn vriend voor zijn gevoel ineen en
werd een dwerg. Gelukkig leert hij langzamerhand het
bazensyndroom te overwinnen en leeft meer en meer
bevrijd. De kracht van de manipulatie, die voortzeult als een
onderdrukte maar buitengewoon negatieve herinnering
wordt erdoor uitgespeld. God vergeve het zulke bazen….
De goede herinneringen geven we vaak een plaats dicht in
onze buurt, met het zicht erop. Foto’s van fijne momenten,
gewonnen prijzen, kostbare vazen of ringen, we houden door
deze tastbare bewijzen goede herinneringen in leven. En het
is een goede remedie om tijdens de dalen van het leven door
die toppen in balans te blijven. Harmonieuze mensen leven
dan ook bewuster met goede herinneringen.
Juist doordat pijnlijke herinneringen vaak in voor ons
verborgen uithoeken en gaten van ons geheugen
(vergetelheid) verscholen zitten, kan de genezing er niet bij
en blijven ze ons veel schade berokkenen.
Vergeten
Een spontane reactie op ongewenste herinneringen is: gauw
vergeten. ‘Laten we doen of er niets gebeurd is, er niet meer
over praten en aan plezierige dingen denken.’ We willen
doorleven alsof we het niet echt meegemaakt hebben. Maar
doordat we die weggedrukte herinneringen niet te binnen
brengen laten we toe dat ze een eigen leven gaan leiden. Ze
blijken, hoewel diep verborgen, verlammend te kunnen gaan
werken op ons functioneren in het heden. Het kan een soort
vreemde scheiding in jezelf gaan vormen waardoor mensen
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vreemdelingen worden voor zichzelf: ik begrijp mezelf niet
meer. We kunnen blijkbaar onze geschiedenis niet
verkleinen tot een plezierig en gemakkelijk te hanteren
geheel. Wie het verleden wil vergeten, keert zich tegen zijn
meest intieme leermeester. Wie zijn pijnlijke herinneringen
niet onder ogen wil zien, mist de kans zijn hart te veranderen
en door berouw en bekering, geestelijke groei en
verandering volwassen te worden. Wie zijn of haar toestand
onder ogen ziet, is bereid en bereikbaar voor genezing en
kan zo een vernieuwd leven beginnen.
Diagnose
De meeste pijnlijke ervaringen kunnen worden ingedeeld in
de volgende drie groepen: de eerste groep is de innerlijke
verwonding die optreedt als gevolg van het feit dat wij deel
uitmaken van een zondige wereld. Het gaat hierbij niet om
bewuste daden van andere mensen tegen ons maar om
ervaringen die wij niet zelf gekozen hebben en waarover we
in zekere zin geen zeggenschap hebben. Voorbeelden
hiervan zijn: erfelijke ziekten, een aangeboren handicap,
ongelukken en armoede. Deze ervaringen hebben wij zelf
niet in de hand maar kunnen diep fundamentele angst
veroorzaken en een zichzelf hulpeloos voelen in een wereld
die vijandig is.
Dan zijn er herinneringen aan pijnlijke ervaringen die door
andere mensen in ons leven zijn veroorzaakt. Wij worden
geboren in een gezin met een bepaalde sfeer in de onderlinge
verhoudingen tussen vader en moeder, tussen familieleden,
vrienden en kennissen. Ongewild of opzettelijk kunnen
mensen die om ons heen leven, vooral in het zo openstaande
kinderhart beschadiging aanrichten. Dit kan zowel op het
lichamelijke als op het geestelijke vlak zijn, tot aan
mishandeling toe. Diep ingrijpende negatieve ervaringen, die
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in het latere leven ernstige stoornissen kunnen opleveren,
zijn die van seksuele aard zoals aanranding of incest. Maar
ook een slechte relatie met een of beide ouders, die geen
liefde (konden) geven kan tot complexe problemen leiden.
Op latere leeftijd blijkt woede en boosheid een reactie te
kunnen worden tegenover de persoon in kwestie of de
soortgenoten (bijv. tegen mannen).
Tenslotte is er de verwonding die ontstaat ten gevolge van
persoonlijk bedreven zonden. Ook hier blijken zonden op het
seksuele gebied diep in te grijpen. Het laten uitvoeren van
een abortus provocatus kan jaren later uitlopen op diepe
schuldgevoelens. Onnatuurlijke seksualiteitsbeleving blijkt
tot diepgaande stoornis in de gezonde en zuivere ervaringen
van het seksuele leven te leiden.
De combinatie van zonden en wonden zal dan beeldbepalend
zijn in het leven van de ouder wordende mens.
Een mixture
Heel het menselijke leven bestaat uit een veelvoud van
positieve en negatieve ervaringen. Wie wij zijn, wordt
vooral bepaald door de wijze waarop we met deze
mengeling van herinneringen, zonden en wonden omgaan.
Het weet hebben van de vergeving van God is in de praktijk
toch niet altijd in staat schuldgevoelens weg te nemen. Wat
met het verstand wordt aanvaard, moet ook tot het hart
doordringen en zelfs het innerlijk van gevoel en wil
doordringen om vrij te worden van de negatieve
verbindingen aan ons persoonlijk verleden. Genezing zal dan
als een bevrijding van een knellend juk ervaren worden,
terwijl ook andersom geestelijke bevrijding de inzet wordt
voor genezing van negatieve herinneringen en gevoelens.
Innerlijke genezing is genezing van de innerlijke mens, waar
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het vooral gaat om de wil en het gevoelsleven. Het betreft
een proces van genezing waarbij de kracht van het evangelie
toegepast wordt op het gebied waar de nood heerst.
Afweergeschut
Innerlijke pijn zuigt energie weg van onze mogelijkheid op
een creatieve en productieve manier ons dagelijks werk te
kunnen doen. Wanneer iemand zich onwaardig voelt of
schuldig, verdeeld of gebroken, denkend dat er voor hem of
haar geen vergeving en geen genezing mogelijk is, dan zal
dit verwoestend werken in het verdere leven. De pijnlijke
gevoelens roepen namelijk een (afweer)reactie op, die kan
uitlopen op negatieve gedragspatronen die de hele
levenshouding gaan bepalen. Dan heeft ons verleden het
heden in de ‘houdgreep’.
Reacties ten gevolge van de onvoltooid verleden tijd, zoals
die uitkomen in negatieve gedragspatronen, zijn
bijvoorbeeld: een veroordelende geest, hard en veeleisend
voor jezelf en voor anderen. Een overdreven
perfectionistische houding, het onmogelijke van jezelf en
anderen eisen. Sterke vrees voor het onbekende, voor de
toekomst. Een bijna niet op te lossen gevoel van
eenzaamheid. Denken dat de anderen altijd de belangrijke
beslissingen zonder jou nemen. Veelvuldig bezig zijn en
blijven met ‘eigen schuld’. Dwangmatig vechten voor je
eigen ‘hachje’, eigen succes alsmaar herhalen en het vooral
zelf goed willen hebben. Overdreven schaamtegevoel. Haat.
Zelfverheerlijking. Opvliegendheid, woede. Seksuele
dwangproblemen. Depressie. Gevoelens van verwerping of
vervolging. Ongezonde zelfliefde. Niet tot een beslissing
kunnen komen, notoire twijfel.
Er is in de verwerking van pijnlijke ervaringen niet altijd een
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duidelijke, vaste verbinding tussen oorzaak en gevolg aan te
wijzen. Om deze reden wordt de veelheid van mogelijke
oorzaken niet nader aangeduid. Ze vallen voor het grootste
gedeelte in de eerder genoemde drie categorieën.
Gebed
‘Heer, vergeef ons onze zonden, die uwe hoogheid
wonden. Heer, genees ons van de pijn uit het
verleden en maak door uw genade ons vrij van
negatieve emotionele gebondenheid aan wat
gebeurd is. Leer ons als vrije, blije christenmensen
te leven, als nieuwe schepping. Geef ons een
duidelijk zicht op U, Vader, en een gezonde dosis
humor.
Om Jezus’ wil. Amen’

Lied van overgave
O laat Gods Zoon je thans omhullen
met zijn liefde en zijn Geest.
Laat je hart en ziel gevuld zijn door de Heer.
O geef Hem alles wat je vasthoudt
en zijn Geest zal als een duif
op je leven dalen met godd’lijke kracht.
O kom en zing dit lied met blijdschap,
met een hart vol van vreugd’.
Hef je handen in aanbidding naar omhoog.
O geef Hem al je pijn en moeite
en de jaren van verdriet
en nieuw leven vangt dan aan in Jezus’ naam.

72

Genezing
Hoe genezen wij van onze pijnlijke herinneringen?
Allereerst door ze niet langer bewust te verbergen, maar ze
ons te binnen te brengen en ze te zien als een stuk van onze
levensgeschiedenis. Nu is er soms zoveel emotionele pijn dat
men het niet aandurft of in staat is het verleden onder ogen
te zien. De kracht van de Heilige Geest zal nodig zijn om
een en ander te kunnen (verwerken). De Geest van God, de
Schepper, is in staat in ons onderbewustzijn door te dringen
en de gevolgen van pijn uit het verleden tot in de wortel te
genezen.
Wat vergeten of bewust weggedrukt wordt, is niet bereikbaar
voor genezing. Zich iets herinneren is het begin van
bevrijding uit de verborgen macht van de negatieve
gebeurtenissen.
Er zal, ook bij mensen om ons heen, ruimte moeten zijn
waarin de pijnlijke herinnering zonder angst in het licht
gebracht kan worden. Dat vraagt vertrouwen en bewogen
liefde van iemand in de naaste omgeving. De akker moet
geploegd en de bladeren geharkt.
De zon van Gods liefde en van zijn Woord kan groei
brengen als het negatieve niet langer onder vrees of argwaan
bedekt blijft. Ook wanneer er geen derde aan te pas komt
(naast God en de mens die het aangaat) zal ten opzichte van
zichzelf openheid betracht moeten worden. De pastor zal
zich altijd moeten realiseren dat hij of zij een priesterlijke
taak heeft en niet allereerst een psychologische. We moeten
met de mensen over God blijven praten!
Daar ligt dan ook de grote roeping van de christelijke helper,
dat hij verbanden legt tussen het mensenverhaal en Gods
verhaal. Accepteren dat wonden een deel van het leven
vormen is een kant van het genezingsproces. De andere kant
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is de verbinding tussen Gods weg van lijden in Jezus
Christus en ons persoonlijk lijden te zien. De pastor zal het
verband laten zien tussen ons kleine lijden en het grote lijden
van de Here Jezus Christus ten behoeve van ons; tussen ons
kleine leven en het grote leven van God met ons!
Onze pijnlijke herinneringen moeten uit de negatief
egocentrische sfeer gehaald worden en om te genezen in
verband gebracht worden met de pijn en de zonde van de
hele mensheid, die Jezus op zich nam. Genezen is niet
allereerst pijn wegnemen, maar openbaar laten worden dat
onze pijn onderdeel is van een grotere pijn en wel die van
het lijden van Jezus Christus om de zonde van de hele
wereld.
Door ons verhaal te (laten) verbinden met de geschiedenis
van de Here Jezus, bevrijden we ons leven uit de fatale
egocentrische cirkel en brengen haar in contact met het
resultaat van Jezus’ lijden en dood: de overwinning! Door
onszelf echter (te trachten) los te maken van ons eigen
verleden maken we onszelf ook los van Gods genade met
ons. En die genade hebben we nu juist zo nodig!
De grote uitdaging voor elke christelijke helper is mensen in
heel concrete situaties (ziekte, verdriet, handicap, armoede)
te helpen hun levensverhaal te zien als deel van Gods
voortgaande verlossingswerk in deze wereld. Hij verlost nog
steeds de onverlosten! Dat in te zien heeft een genezende
werking. Overgave aan de weg (en de Persoon) van Jezus
herstelt de verbroken verhouding tussen God en de mens en
ziet ook de negatieve ervaringen als een weg waarin Gods
verlossing gestalte kan krijgen. Zo verandert God door het
innerlijke werk van zijn Geest van binnenuit de instelling ten
opzichte van het hele leven.
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Wanneer onze als maar op levensgeluk gebaseerde houding
verbroken of veranderd wordt, kan een nieuwe door Gods
Geest geïnspireerde levenshouding groeien. We leren de
waarde van de mens in zwakheid kennen, wanneer Gods
kracht zich juist daarin openbaart (vgl. Jes.57:15 en
2Cor.4:7). Dat is levenswinst, omdat het een hoop leert
kennen die uitstijgt boven de pijn van het verleden. Het
leven, met de beperkingen, krijgt zo een nieuwe innerlijke
vrijheid.
Zo richt de geestelijke begeleiding met het oog op genezing
van pijnlijke herinneringen zich op de ontwikkeling van het
geestelijke leven. Met alle openheid naar God en de
hulpvragende medemens mogen we daarom niet blijven
steken in het menselijke verlangen en streven het leven zo
vlekkeloos mogelijk te laten zijn. Het gaat bij innerlijke
genezing om de verbondenheid met het geheimenis dat God
in zijn Zoon voor ons heeft geopenbaard. Met raad en daad
bijstaan, is voor de helper als een gids zijn met betrekking
tot de diepere lagen van het ook geestelijke leven. Daarbij
hebben we te maken met de uitleg en toepassing van de
Schrift. Maar dan zeker gericht op de levenskunst van de
daadwerkelijke omgang met God en in de concrete situaties
van het leven.
Het Woord van God is immers een licht op het pad, dat voert
door het boeiende maar ook soms zo moeizame landschap
van ons bestaan. Een landschap waar het verleden soms als
een scherpe doornstruik een pijnlijk schrijnende wond heeft
gemaakt. In welk licht de verborgen werkzaamheid van God
echter zichtbaar en tastbaar gestalte krijgt in heling en
genezing, in herstel en vertrouwen om door te gaan.
Op die manier legt de helper in de begeleiding een
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verbinding tussen het dagelijkse en het eeuwige. In het
geheim van deze verbinding met God, die ten diepste van
Hemzelf uitgaat, ligt al onze genezing!
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9. Gedichten over diepe gevoelens
Laat mij niet alleen
Laat nu, in angst en pijn,
Meester, mij niet alleen.
Wien heb ik buiten U?
Immers, niet één?
Vordert Gij alles nu?
‘k Zwijg. Want ook dit is recht.
Zijt Gij de Meester niet?
En ik de knecht?
Maar blijf bij mij, blijf bij mij,
blijf bij mij, O mijn God!
Maak niet uw woord te schand,
maak niet uw trouw ten spot!
(Geerten Gossaert)
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Hij overwint

Hij overwint
- dit staat voor eeuwig vast des vijands groot geweld.
De wereld is,
nadat Hij droeg haar last,
in zijne hand gesteld.
Die zich voor haar ten dood kon geven,
is van het kruis ten troon verheven
Hij overwint.
Hij overwint.
Wij worden vrijgemaakt.
En daarheen zuchten wij
tot eens voor ons
de grote dag genaakt
en alle slavernij
verbroken is en d’angst gaat wijken.
De laatste vijand zal bezwijken.
Hij overwint.
(Johan Christoph Blumhardt)
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Hoe arm ik ben en hoe gering

Hoe arm ik ben en hoe gering,
zo rijk ben ik in U.
Als alles mij verloren ging,
nog heb ik U.
Gij zijt de liefde van mijn hart,
die mag mij niet ontgaan.
Dan kan ik alle smaad en smart
getroost bestaan.
Leer mij dan trouw zijn en bestand,
zodat ik nu voortaan
niet anders meer dan aan uw hand
kan verder gaan.
Ik ga door ‘s levens warrig woud
beveiligd en verblijd,
zolang .uw hand de mijne houdt
en Gij mij leidt.
(Felix Rutten)
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Vertrouwen
hulpmiddel tegen bezorgdheid

Waarom zou ik ontmoedigd zijn
en in de schaduw leven?
Waarom mij eenzaam voelen
nu Gods liefde me is gegeven
en ik aan Jezus toebehoor?
Hij is mij steeds nabij:
Zijn oog is op de musjes
en Ik weet: Hij ziet. ook mij.
Laat nimmer zijn uw hart ontrust’,
zo spreekt zijn stem vol liefde.
En, rustend op zijn woord van trouw,
zeg Ik Hem al wat mij griefde;
al kan ik slechts een stapje zien,
mijn Leidsman is steeds Hij:
Zijn oog is op de musjes
en ’k weet: Hij ziet ook mij.
En word ik op de proef gesteld,
als wolken wij omringen,
als alle hoop verdwenen lijkt
en ik niet meer kan zingen,
dan ga ik steeds weer naar mijn Heer
van zorg maakt Hij mij vrij.
Zijn oog is op de musjes
en Ik weet: Hij ziet ook mij.
(F.D. Martin
uit: Corrie ten Boom, Vertrouwen, 1984)
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De Heer regeert
De HERE is Koning.
Met majesteit heeft Hij Zich bekleed;
de HERE heeft Zich bekleed,
Hij heeft Zich met kracht omgord.
Vast staat nu de wereld, zij wankelt niet.
Uw troon staat vast van oudsher,
van eeuwigheid zijt Gij.
Stromen verheffen,o HERE;
stromen verheffen hun stem,
stromen verheffen hun bruisen;
boven de stemmen van vele wateren,
van de geweldige baren der zee,
is de HERE geweldig in den hoge.
Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar,
de heiligheid is uw huis tot sieraad,
O HERE, tot in lengte van dagen. (Psalm 93 NBG)
De H E E R is koning, met hoogheid is hij bekleed,
de H E E R is met macht bekleed en omgord.
Vast staat de wereld, zij wankelt niet,
en vast staat van oudsher uw troon,
u bent van alle eeuwigheden.
De stromen verheffen, H EE R ,
de stromen verheffen hun stem,
luid verheffen de stromen hun stem.
Maar boven het geraas van de wijde wateren,
van de machtige baren der zee,
is hoog in de hemel de machtige H E E R .
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Uw uitspraken zijn betrouwbaar.
Heiligheid is van uw huis het sieraad,
H E E R , tot in lengte van dagen. (Psalm 93 NBV)

De Eeuwige regeert!
Met majesteit heeft Hij zich bekleed,
bekleed heeft zich de Eeuwige,
met macht zich omgord;
zo staat de wereld onwankelbaar vast.
Gevestigd is Uw troon van oudsher,
vanaf de oertijd bent U er.
Stromen hebben, o Eeuwige,
stromen hebben hun ruisen versterkt,
stromen zullen hun geraas steeds
sterker laten worden.
Maar machtiger dan het geluid
van de watermassa’s,
de brekers van de zee,
is de Eeuwige in zijn hoogheid.
Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar,
Uw huis komt -de naam -Heiligdom toe
tot in lengte van dagen.
Psalm 93 Tefilla (Joods Gebedenboek)
De Heer is Koning, Hij regeert altijd,
omgord met macht, bekleed met majesteit.
Hij grondvest d’aarde, houdt haar vast in stand.
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand
Uw troon staat van de aanvang af gesteld
op vaste pijlers in het oergeweld.
Rivieren slaan, rivieren slaan, o HEER,
het water stijgt, het water stijgt steeds meer.
Geweldiger dan water en dan wind
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is in de hoogte God die overwint.
Geweldig is de HERE die zijn voet
plant op de nek van deze watervloed.
Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan,
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan.
Tot sieraad is uw hoge heiligheid
en in die glans trotseert uw huis de tijd.
Psalm 93 berijmd (Liedboek voor de Kerken)
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10. Wat is er in ons aan de hand?

Een tekort en een teveel
Er is behalve een groot gemis, diep in ons, waarin we
dorsten naar vervulling van ons leven, ook nog een grote
belemmering in ons leven. Over het gemis heeft C.S. Lewis
gezegd: ‘Als ik in mezelf een verlangen bemerk, dat door
geen enkele ervaring van de wereld bevredigd kan worden,
dan is daarvoor de meest waarschijnlijke verklaring dat ik
geschapen ben voor een andere wereld.’ Over de grote
belemmering die mensen afhoudt van een vervuld leven met
God lezen we voor wat betreft het ontstaan ervan in Genesis
3:1-21. Het gaat hier om iets verschrikkelijk verkeerds in het
innerlijk leven van de mens. Wij zijn in belangrijke mate
aangetast door een tegen God en mens inwerkende
negatieve, disharmonische kracht, die de bijbel zonde noemt.
Wie tot een vervuld leven met God wil komen, zal deze
afschuwelijke waarheid onder ogen moeten zien. Zolang we
dit hardnekkig duistere probleem in ons innerlijk niet te
boven komen, zullen we geen vervuld leven met God leren
kennen. We zullen daarvoor onze houding ten opzichte van
God en onszelf grondig onder ogen moeten zien.
De weg die de bijbel wijst, loopt via het ontdekken dat Jezus
Christus Gods eerste en laatste woord is om ons leven hoop
en toekomst te geven. Gods antwoord op onze leegte en zijn
antwoord op onze verschrikkelijke zonde is ten diepste:
Christus!
Hoe de zonde in de wereld kwam
Het eerste boek van de bijbel, het boek van de wording
(Genesis) beschrijft behalve de schepping ook de oorsprong
van de zonde. Hoe kon Gods goede schepping veranderen in
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een wereld die doortrokken is geraakt van de zonde en
verlossing nodig heeft? Het antwoord wordt gegeven in
Gen.3, een levendig verslag van de opstand van de mens
tegen de Schepper. Adam en Manninne (Eva) worden gezien
als de vertegenwoordigers van de gehele mensheid. De slang
blijkt een vertegenwoordiger van Gods grote tegenspeler
satan te zijn, een machtswellustige engel, die door zijn
opstand tegen God onder het oordeel van verbanning kwam.
Deze boze macht werpt zich op Gods goede schepping en
dat heeft verstrekkende gevolgen.
De slang is een schepping van God. Dat wil zeggen dat de
zonde geen autonome boze macht buiten Gods schepping is,
maar zich manifesteert in opstand van de goede schepselen
onder inspiratie van een machtig ‘gevallen’ schepsel wiens
stem je achter de slang hoort spreken (Openb.12:9; 20:2).
Een deel van de tactiek van de slang bestaat eruit God
verkeerd voor te stellen: ‘God heeft zeker wel gezegd…’.
Het is een subtiele verleiding in de vorm van een suggestie,
die een beschuldiging inhoudt. De satan probeert bij
Manninne een reactie uit te lokken als zouden wij het recht
hebben om Gods woorden te beoordelen! Terwijl God tegen
Adam had gezegd dat ze van alle bomen vrij mochten eten
behalve van die ene boom (van de kennis van goed en
kwaad), verdraait de slang Gods woorden alsof ze van geen
enkele boom zouden mogen eten! Met de overdrijvende
woorden ‘niet van enige boom’ brengt de slang Manninne
aan het twijfelen en lokt in elk geval een reactie bij haar uit!
Door in haar antwoord aan Gods woorden toe te voegen
‘noch die aanraken’ blijkt de slang twijfel gezaaid te hebben.
Gods woorden worden strenger voorgesteld dan ze waren en
de beperking wordt vergroot! De eerste leugen van de mens!
Dit alles is gebleken bij uitstek het werkterrein van satan te
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zijn: overdrijving, twijfel zaaien, tot een leugen uitlokken.
Ieder van ons weet waarover dit gaat!
Uit de reactie van Manninne blijkt, dat de valse opzet
tragisch genoeg volledig is geslaagd: ze is op het spoor van
de verwarring. Direct daarna kan dan de leugen in volle
gedaante aan het werk: de slang stelt de werkelijkheid
precies tegenovergesteld voor aan wat God heeft gezegd:
‘Gij zult geenszins sterven’ (3:4). God wordt nu door de
vijand van mens en schepping openlijk tot een leugenaar
gemaakt. Wat het daarbij als eerste moet ontgelden is Gods
oordeel. Door Jezus wordt dit oordeel overigens even scherp
gepredikt (Matth. 7:13-27; vgl. Openb. 19:2). Het houdt niet
op: is eerst Gods waarachtigheid aangevallen met een
leugen, nu wordt Zijn liefde onder kritiek gesteld: ‘Maar
God weet dat … uw ogen geopend zullen worden en gij als
God zult zijn (3:5). Satan kan geen edele en positieve
motieven bedenken achter de zorg van God voor de
schepping. Satan denkt zoals hij is: leugenachtig en enkel
haatdragend. God wordt door de slang nota bene als
concurrent van de mens voorgesteld. Wat Hij als
beschermende liefde in het gebod (2:17) had gegeven, wordt
hier tot botte jaloezie verklaard! Alsof het dienen van God
iets is als slaafse onderworpenheid! Met het gebod werd de
mens voluit verantwoordelijk en daarmee ook zo waardevol.
Waar God het leven had willen beschermen en de
overtreding voorstelde als een sprong in de afgrond: ‘ten
dage dat gij daarvan eet zult gij zeker sterven’, schetst de
slang de overtreding als een greep naar het ware leven: ‘uw
ogen zullen geopend worden en gij zult als God zijn
kennende goed en kwaad.’
Dat de slang hier een halve waarheid spreekt (zie vers 7!),
bestempelt hem opnieuw als de vader van de hele leugen
(Joh.8:44!). Zonde is in haar wezen twijfel aan Gods liefde
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en hoogmoed om als God te willen zijn. Daarin heeft de
duivel zijn motivering gevonden om met ons om te gaan
(vgl. 1Tim.3:6). Hoogmoed is de kern van de val. De
werkelijke kracht van de benadering van de slang is gelegen
in het aanbieden van de begeerlijke mogelijkheid om als
God te worden. De gedachte onsterfelijk en goddelijk te zijn
is de hele lange geschiedenis door een voortdurende
verleiding voor de mensheid geweest. De mens wil niet dat
God hem vertelt wat goed en kwaad is! Wij willen onze
eigen regels vaststellen. We zijn gaan geloven dat God ons
probeert klein te houden door ons belangrijke informatie te
onthouden.
Zo
worden
mensen
hun
Schepper
ongehoorzaam!
‘En de vrouw zag, dat de boom goed was om (tegen Gods
gebod in) van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja
dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te
worden…’
Door de leugen worden de zintuigen aangetast. De slag is
geleverd, de suggestie heeft haar vernietigende werk gedaan.
Op het gebied van het zien, het verlangen en het begeren
heeft de duivelse verdraaiing haar omkerende werk steeds
voortgezet. Materiële vervulling is in de plaats van
afhankelijke verantwoordelijkheid gekomen. De vervulling
van innerlijke lusten heeft de plaats van harmonie
ingenomen en de verrijking van het verstand is boven de
omgang met God gesteld. Hier begon het leven zoals de
wereld het nu nog biedt (1Joh.2:16).
De rest van dit wereldschokkende gebeuren wordt in enkele
sobere woorden getekend: ‘zij at’ en Manninne wordt zonder
dat ze er erg in heeft advocaat van de duivel: ze geeft Adam
ook ervan te eten. Als dan hun ogen geopend worden ziet de
wereld er anders uit dan ze dachten. Juist satan heeft hen
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belangrijke informatie achtergehouden: ze ontdekten dat ze
naakt waren. Hun onschuld is voortaan met boosheid
besmet. Het bedrog is in de onschuld binnengetreden en wat
eerst de gewoonste zaak van de wereld was, moet nu als
schaamte worden bedekt. Hun ogen zijn in zoverre open
gegaan, dat ons denken en geweten is besmet geraakt (Titus
1:15). Adam en Manninne kennen nu inderdaad goed en
kwaad, maar niet zoals God. God kent het als Geneesheer,
wij
kennen
het
zoals
een
zieke,
we
zijn
ervaringsdeskundigen geworden…
De zonde heeft de relatie met God verstoord (3:8), maar God
roept de mens weer tot zich!
Jezus’ woorden zijn dan ook heel persoonlijk voor ons
bedoeld: ‘Wie dorst heeft, kome tot Mij en drinke! Wie in
Hem gelooft en op Hem zijn vertrouwen stelt, zal vervuld
leven!
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11. Innerlijke onrust

‘Mijn ziel, wat drukt je terneer, waarom ben je zo onrustig?
Op God wil ik vertrouwen, eens zal ik Hem weer prijzen,
Hem, mijn behoud, mijn God.’ Psalm 42:6 (en 12).
Diepgevoelde onrust
In het lied over zijn heimwee naar God zingt David stem en
tegenstem. Zijn geloof gaat een samenzang aan met zijn
vrees en zijn hoop reageert op zijn smart. ‘Dit verdriet,
waaronder ik gebukt ga, zal dat voor eeuwig duren? Dat
hoongelach van mijn tegenstanders, is dat niet om radeloos
van te worden (vs. 11)?’ Bij David, zo blijkt uit de
voorafgaande verzen, is een groot verdriet in zijn leven
omdat hij ver verwijderd is van de onder Israël geëigende
plaats om God te aanbidden. Het is waarschijnlijk dat
Davids vlucht voor Absalom de aanleiding is geweest voor
het schrijven van dit lied. Treffend wordt zijn verlangen naar
de ontmoeting met God in Zijn huis beschreven. Behalve de
stem van een diep gelovige man, horen we ook hoe hij
innerlijk gekweld wordt en worstelt met twijfel en angst of
het wel ooit weer goed komt. Toch blijft hij vasthouden aan
zijn geloof in de levende God. Al met al is het een diepe
ervaring die David hier beschrijft. De onrust kan over de
schreef gaan en dan wordt een mens één brok onrust in
zichzelf. Hij voelt zich er doodongelukkig onder.
Het gaat de vluchtende koning niet om eigen eer of een
rustig leventje. De dringende behoefte van zijn innerlijk
leven, om persoonlijk contact met God te ervaren, voelde hij
als de levensbehoefte van een opgejaagd hert dat naar water
smacht. Zijn ziel, datgene wat het meest eigen is aan de
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persoonlijkheid, verlangt zeer sterk naar de bewustheid van
het nabij God te zijn. Door de omstandigheden kan David
niet met de andere geloofsgenoten samenkomen om God
openlijk te aanbidden en Hem te prijzen. Dat doet hem
zoveel verdriet, dat geeft zijn hart zo’n innerlijke onrust, dat
hij niet kan zwijgen. Hij moet erover klagen en zingen. Zo
groot is zijn innerlijk verlangen naar de persoonlijke
ontmoeting met God! Hij schreeuwt het uit!
Levensdorst
Het is voor David meer dan honger. Honger kan nog
enigszins dragelijk worden gemaakt. Onverzadigbare dorst is
dodelijk. Zo’n verlangen naar God hebben, zo diep ernstig
naar God zoeken, wie kent dat? Het is zonder twijfel een
teken ervan, dat Gods genade Davids leven rijk heeft
gezegend, want hij verlangt naar het bekende! Het gaat hem
dan ook niet allermeest om de plaats waar ze God
ontmoetten, in de tempel, nee het is veel meer nog een
verlangen naar God zelf! De Here geeft de mensen het water
des levens om niet. Dat te moeten missen! Maar het is toch
ook: ‘Wanneer zal ik weer voor Gods aangezicht verschijnen
(vs. 3)?’ Wie de Heer liefheeft, heeft ook de samenkomsten
van de gelovigen lief, waarin Zijn Naam wordt verheerlijkt.
David was er niet tevreden mee God in de eenzaamheid te
aanbidden. Er is een grote positieve kracht in de ervaring
samen met anderen God te prijzen en David herinnert zich
hoe hij met geloofsgenoten optrok naar de tempel. Als
koning was hij zelfs in de stoet voorop gegaan! Het zal goed
voor ons zijn om onze erediensten net als David te
beschouwen als een ‘verschijnen voor God’. Kennen wij
zo’n diep verlangen naar de ontmoeting met God?
De pijn van de tegenstellingen
Wat was het nu anders in Davids leven! In plaats van de
90

berg Sion, Jeruzalem, was hij nu in een wildernis. In plaats
van priesters die in een prachtig wit-linnen gewaad liepen,
waren er
nu soldaten in een oorlogsuitrusting. In plaats van een heilig
loflied was er nu hoongelach, spot en lastering. In plaats van
feestvreugde nu een treurzang, een klaaglied over zijn
gemis. Dan komt die bekende vraag naar voren: ‘waar is
God nu eigenlijk? (vs.4). Waar kun je God nu aan het werk
zien in je leven en in de wereld om je heen? Wat komt er uit
van al Zijn beloften en van de zegen die Hij over het leven
gelegd heeft? Soms vindt zulk geplaag en gespot weerklank
in de ziel van de gelovige. Dan gaan onze donkerste snaren
meetrillen, wanneer er zo over God en het leven gesproken
wordt... Hebben zij gelijk? Onrust alom!
Zelfonderzoek en vertrouwen
David vermaant als het ware in deze Psalm zichzelf om niet
troosteloos bij de pakken neer te zitten. Zijn omlaag gebogen
ziel moedigt hij toch ook zelf weer aan op God te hopen!
Het gaat hier niet om een psychische problematiek bij de
koning van Israël, maar om een diep doorleefd gemis!
Alhoewel David er diep onderdoor gaat, is zijn neerslachtige
vertwijfeling geen ziekteverschijnsel: hij kan zichzelf nog tot
orde roepen op God te blijven vertrouwen. Hij roept zichzelf
op tot innerlijk onderzoek: hoe komt het toch dat je zo
terneergedrukt bent. Vanwaar die onrust? Waardoor is mijn
rust verdwenen? David gaat ons voor op de weg van het
zelfonderzoek.
Zicht krijgen op je eigen situatie geeft niet alleen kijk op de
oorzaak van je innerlijk gevoel of van je gedrag, maar opent
vaak ook onverwachte wegen. De weg die hier getoond
wordt, heeft met de toekomst te maken: hoop op God!
Zolang er hoop op de bodem van je hart blijft, is er leven in
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je ziel. God is en blijft dezelfde. Hij is de mensliefhebbende
God, Zijn genade en liefde zijn de grond voor ons
vertrouwen! Als het donker rondom je is, weet dan dat
vanwege God de nieuwe dag zal aanbreken. Hoop ziet
sterren tegen de donkerste hemel. Als de olie in onze lamp
op is en het licht dreigt uit te gaan, wordt het door God zelf
begonnen leven onderhouden en voortgezet vanwege de
verborgen innerlijke gemeenschap met Hem: ‘Want ik zal
Hem nog loven’. Voor een kind van God geldt dit
wonderbare, hoe dan ook en waar dan ook. Het feit dat we
soms net als David het bewustzijn van Gods liefde kwijt
zijn, betekent nog niet het verlies van die liefde zelf! Hoop
verwacht het beloofde, al staan we nu met lege handen. God
is immers voor de Zijnen een Verlosser. Verlossing en
vernieuwing komen van het heilig aangezicht van God en
Hij heeft beloofd met Zijn aanschijn over ons te zullen
lichten en ons in Christus genade te geven! Licht en uitzicht!
Oplosmiddelen
Wanneer we onze innerlijke onrust zoeken te vervullen in de
vele mogelijkheden die zich aanbieden, zullen we ontdekken
dat onze innerlijke leegte en frustratie alleen maar groter
worden. Drank en drugs zijn veel gekozen middelen om de
innerlijke ontevredenheid weg te werken. Maar alcohol laat
een leegte achter en drugs lossen geen problemen op.
Vervulling
Er is een dorst van de ziel, een innerlijk verlangen in het
diepste van de mens, dat door niets en niemand minder dan
God zelf vervuld kan worden. Misschien heb je al vele
bronnen aangeboord zonder ooit verzadigd te worden.
Realiseer je dit: niets en niemand zal in staat zijn het diepste
levensgemis te verzadigen, dan God zelf. En ten tweede:
God wacht op een (nieuwe en vernieuwende) ontmoeting
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met jou! Het antwoord van geloof is als een gebed:
‘Here, breng mij alstUblieft naar de plaats waar ik U kan
ontmoeten en waar ik de dorst van mijn ziel kan lessen. Stel
mij in de gelegenheid U te leren kennen als de vervulling
van mijn diepste verlangen. Leer mij de Here Jezus Christus
kennen als het levende water dat mijn innerlijk leven kracht
geeft en vernieuwt (lees Johannes 7: 37-39; vgl. Joh.6:2259). Breng door Uw Geest de bezielende realiteit van Jezus
Christus aan het licht in mijn leven. Laat mij door de bijbel
God vinden in een mate, zoals ik die niet eerder gekend heb.
Amen’

12. Wat moet ik met mijn onrust?

‘Mijn ziel dorst naar God,
naar de levende God…
Doe mij recht, o God,…
waarom verstoot Gij mij?
Zend Uw licht en uw waarheid;
mogen die mij geleiden,
mij brengen naar uw heilige berg
en naar uw woningen…
Wat buigt gij u neder in mijn ziel,
En wat zijt gij onrustig in mij?’
(uit Psalm 42 en 43)
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Heftige vragen
Helemaal rustig is een mens nooit. Er kunnen talloze
oorzaken zijn, de diepste is dat het leven niet geeft wat we
ervan verwachtten. De psalmist drukt dat op zijn manier uit
en benoemt het als een verlangen naar God. Wie in God
gelooft, verwacht iets van het leven. Temeer omdat je het
leven dan ervaart als een van zijn goede gaven. Wie iets van
het leven verwacht, geeft daarmee aan te verwachten dat er
iets goeds in het leven is, iets wat de moeite waard is.
Ieder die leeft, weet dat het leven niet alleen goede dingen in
zich draagt. Hoe gemakkelijk komen onze verwachtingen
niet of anders uit. Dat is de narigheid in ons bestaan en dan
komt de vraag van buitenaf of van binnenuit: ‘Waar is God
nu’? Het gaat daarbij niet om het antwoord naar de plaats
waar God zich ophoudt, waarom Hij er niet bij was, maar
veel meer is het de vraag of het leven met alle
teleurstellingen, zorgen en verdriet wel de moeite waard is.
‘Waar is God als dit allemaal kan gebeuren? Ik voel me
verstoten, van God verlaten, ver van Hem vandaan.’ De
dichter lijdt aan God, heeft Hem nodig, maar vindt Hem niet.
Hij voelt zich innerlijk dorstig, onrustig en terneergeslagen
omdat hij ver van de Bron verwijderd is (42:2,3).
Negatieve situaties
Over teleurstellingen in je leven, maar ook over de diepe
vragen die ze met zich meebrengen, kan je onrustig worden.
Je keert je naar binnen en naar omlaag, down town. Toch
moeten we erop letten dat het bij de psalmist in psalm 42 en
43 niet in zwaarmoedigheid blijft steken. Hij vraagt zich ook
over zichzelf af: waar is het eigenlijk goed voor, al die
wanhoop? Is er wel een werkelijke reden, een grond voor?
Hij roept zijn eigen innerlijke gevoelens tot bezinning en
omkeer: ‘Wat ben je toch onrustig en terneergedrukt?
Waarom ben je zo verontrust? Je bent als schepsel toch in de
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handen van je Schepper?!’ De dichter probeert moed te
putten uit wat hij van God heeft meegemaakt in het verleden.
Hij haalt bemoedigende herinneringen op (42: 5; 43:4).
Jawel, hij strekt zich in herinnering uit naar God, maar het is
niet niks wat hij nu meemaakt. De dichter zit in moeilijke
omstandigheden (Ps. 43; lees ook de studie ‘Waarom ben je
zo onrustig?). Hij klaagt er onder meer over dat hij door het
onrecht van mensen verdrukt wordt. Daarenboven voelt het
alsof hij door de God van zijn vertrouwen is losgelaten. Het
is een en al mistroostigheid en donkere onrust. Een boze
droom die werkelijkheid is geworden.
Pijnlijk-heilzame therapie
Vanuit zijn nood bidt de psalmdichter tot God: ‘Zend uw
licht en uw waarheid’. Wanneer je het heel moeilijk hebt,
kan er plotseling een diep verlangen naar openbaring boven
komen. ‘Laat uw licht over mijn leven schijnen, Here, en
geef me inzicht in mijn situatie. Laat mijn innerlijk leven
maar in uw licht bezien worden en geef mij op zijn minst uw
leiding weer te ervaren.’ Hij kan en wil niet zonder God en
beleeft zijn onrust en neergebogenheid als een diepe pijn. Zo
kan een mens lijden aan zichzelf, lijden door het gemis aan
Godservaring.
Als we geen positieve levensverwachting meer hebben,
geven we gemakkelijk de moed op en verliest ons innerlijk
leven haar kracht. Dit zijn onze vraagtekens van onrust,
dingen waar wij geen sluitende antwoorden op krijgen en die
voor ons mogelijk wel nooit tot een bevredigend einde
zullen komen. Heen en weer lopen tussen het vraagteken van
de onrust: ‘Wat buigt gij u neder, o, mijn ziel?’ en het
uitroepteken van de verwachting en het geloof in God:
‘Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, Mijn Verlosser
en mijn God!’ Het is moeilijk leven met zo’n vraagteken,
temeer als het uitroepteken van het geloof geen vreugde lijkt
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te geven. Rusteloos zoekt een mens dan naar water (42:2) en
verlangend herinneren we ons de blijdschap van het geloof
die ons vroeger zo vertrouwd was. We voelen dat het nu om
de een of andere reden zo gemakkelijk niet gaat. Er is ook
zoveel gebeurd tussen vroeger en nu. Het is ook zo anders!
Door diepe teleurstellingen of ernstige ziekte kan een mens
zich een vreemde voelen, zelfs in de eigen omgeving. Een
vreemde in het verloop van je leven, in de verhouding tot
wie je lief zijn, in je relatie tot God.
Een mens is zijn gebrek aan vertrouwen maar zo niet kwijt.
Wanhopigheid ben je maar zo niet te boven en je groeit
slechts langzaam door je verdriet heen. Het kost tijd om
teleurstellingen te verwerken, ze een plaats in je leven te
geven en ze langzamerhand te boven te komen Toch blijft de
psalmdichter ondanks alles wat hij meemaakt hartstochtelijk
zoeken naar God en gaat ons daarin voor. Niet blijven steken
in de vertwijfeling, maar die verlangende vraag naar God in
de golfbewegingen van ons leven steeds maar weer blijven
stellen. Zelfs voor een gelovige is God geen gegeven, maar
een voort-durende ontdekking op de zoektocht van het leven.
De psalmdichter komt dichter bij het geheim wanneer hij
ontdekt dat God als Bron van licht en leven hém vindt
(43:3). Deze psalm is als een langzaam stijgende tunnel waar
op een gegeven moment het licht van de overkant begint te
dagen. Maar ook als je (weer) zicht hebt op je levensweg,
kun je de oriëntatie op de Heer niet missen. Gods licht en
zijn waarheid zijn de smalle weg tussen onze onrust en onze
lofprijzing, tussen ons vraagteken en ons uitroepteken,
tussen God en mens. ‘Zend licht en troost en waarheid
neder, en breng mij door die glans geleid, tot uw gewijde
tenten weder; of voer mijn bange ziel gereder ten berge op
uwer heiligheid, waar mij uw gunst verbeidt.’ Aangevochten
geloof kan nog wel zeker zijn!
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Maar waarom dan zo moedeloos, waarom
opstandig?
Ik zal wachten op God en eens zal ik hem danken:
Gij zijt mijn lijfsbehoud, Gij zijt mijn God.
(uit Psalm 42,43 van H. Oosterhuis en M. van der Plas)
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13. Geloven en twijfel

‘Een van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘tweeling’), was er
niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem
vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei hij: ‘Alleen als
ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn
vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen,
zal ik het geloven.’ Een week later waren de leerlingen weer
bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren
gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens
jullie vrede!’ zei hij, en daarna richtte hij zich tot Tomas:
‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand
in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ Tomas
antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ Jezus zei tegen hem:
‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet
zien en toch geloven.’
(Joh.20:24-29 NBV)
Mensen en hun relaties
Elk mens heeft gelijkenis met alle mensen, en tegelijk is elk
mens een volkomen persoonlijke eigenheid; een eigen
karakter, een eigen geschiedenis, een eigen geheim. Omdat
elke mens een mens is, is er bij de meeste van ons de
mogelijkheid van communicatie. Omdat elk mens weer een
ander mens is, ontstaat er gemakkelijk kortsluiting en
eenzaamheid tussen mensen. In de omgang tussen mensen
hebben we rekening te houden met allerlei sociale factoren
als leeftijd, ontwikkeling en volksaard. Er zijn ook andere
factoren die al dan niet stimulerend op relaties inwerken: een
betrouwbaar en open karakter neemt in de ontmoeting al
gauw het gevoel van onveiligheid weg, terwijl achterdocht
en wantrouwen juist bijzonder remmend werken. Twijfel is
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ook zo’n innerlijke neiging die bepaald negatief op relaties
inwerkt en de twijfelaar tot een grote last kan zijn.
Twijfelgevoelens zijn er in soorten en maten en als zodanig
een symptoom van onze menselijke (karakter)zwakte.
Twijfel heeft alles van doen met (een tekort aan) vertrouwen
en is waar het de omgang met God en het geloof betreft te
omschrijven als onze schroom om ons vertrouwen op God te
stellen. Geloven kent dan haar zwakke kant in de regenzijde
van de twijfel en haar sterke kant in de zonzijde van een vast
vertrouwen.
Wanneer
iemand
een
weifelende
persoonlijkheid heeft, kan door teleurstelling en
ontgoocheling een innerlijke verbittering optreden die zich
voortdurend uit in pessimisme, de neiging om alles in een
ongunstig licht te zien, van een sombere en donkere kant te
bekijken.
Thomas zelf
Uit het evangelie van Johannes valt af te leiden dat Thomas
een wat zwaarmoedig of pessimistisch persoon was
(Joh.11:16; 14:5; 20:24-29). Er zal in het innerlijke leven
van Thomas meer zijn geweest dan wij weten, waardoor hij
op soms cruciale momenten tot zijn onverwachte uitspraken
komt. Als een mens zo twijfelend en bijna cynisch is als hij,
dan is daar een reden voor. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat
Thomas van nature zeer fijngevoelig is geweest, maar in zijn
leven geschokt is door harde teleurstellingen. Bijna altijd,
wanneer een mens zo scheef in het leven staat, is er een
diepere achtergrond. We weten niet uit de bijbel waardoor
Thomas’ karaktertrek is ontstaan, maar wel dat hij mag leren
uit de moeite van de twijfel tot de kracht van het vertrouwen
in Jezus te komen. Zijn voorbeeld geeft hoop!
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Thomas in onze tijd
Eigenlijk is Thomas de meest moderne discipel van Jezus.
Met zijn gecompliceerdheid en pessimisme is hij zo maar
over te plaatsen in onze tijd. Hij is het type van de
postmoderne mens. Zo zijn wij! Zo zijn er onnoemelijk veel
in onze tijd. Met bittere gedachten, koppig, hoogmoedig,
door en door eenzaam, bijna sarcastisch, die met al hun spot
dat kleine beetje verlangen en hoop dat er in hen leeft niet
kunnen weglachen. Arme, gebonden mensen. Ook
gelovigen. Mensen die hard zijn voor hun medemens en
gemakkelijk een domper zetten op elke enthousiaste
beweging. Mensen die dat zelf nauwelijks in de gaten
hebben, maar die o zo graag zouden willen dat ze ‘het’ zelf
nog zouden kunnen geloven. Mensen die altijd twijfelen, die
altijd zoeken, die overal de draak mee steken en zich vaak
moedeloos afwenden, isoleren. Eenzamen. Voor zulke
mensen heeft de apostel Johannes ons de geschiedenis van
Thomas getekend. Opdat zij zouden weten dat er ook voor
hen redding is in Jezus Christus. Dat wil zeggen: als ze het
offer willen brengen van hun hooghartigheid en samen met
anderen willen komen tot Hem die leeft. In de ontmoeting
met de Opgestane Jezus zullen ook zij een Thomas-ervaring
meemaken. Ze zullen ontdekken dat het wel lijkt, alsof het
laatste woord in de wereld aan de dood is, maar dat in
werkelijkheid het open graf van Pasen alle nederlaag omzet
in overwinning. Voor wie zijn vertrouwen op de
Overwinnaar stelt.
Gelovige Thomas
Wat is de Here Jezus liefdevol en geduldig voor trage en
langzame gelovigen! Het getuigenis van de tien
medediscipelen en de vrouwen die Jezus na zijn opstanding
hadden gezien en ontmoet heeft geen enkel effect. Maar
Jezus verwerpt Thomas niet en stuurt hem niet weg, maar
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kent hem door en door. Jezus weet hoe Thomas een
twijfelaar is geworden. Hij komt na een week, zo het lijkt
speciaal voor Thomas, terug. Hij behandelt hem naar zijn
zwakheid, zoals een vriendelijke opvoeder geduld heeft met
een ongedurig en ongehoorzaam kind.
Jezus is zelfs genegen aan Thomas de geëiste materiële
bewijzen te leveren. Jezus liefde is een kracht die ons
verstand en begrip te boven gaat. De geschiedenis van
Thomas lijkt speciaal geschreven voor matte, trage,
twijfelende discipelen, mogelijk een gangbaar type in onze
tijd. Laten we vooral van het voorbeeld van Thomas leren
dat geloven alles met onze persoonlijke overgave te maken
heeft en er voor zorgen dat we onder de indruk blijven van
de gezindheid van de Here Jezus. Onze Heer heeft vele
zwakke kinderen in zijn gezin, veel twijfelende soldaten in
zijn leger, zelfs kreupele schapen in zijn kudde. Hij
verdraagt ons allen en voedt ons allen op! Thomas krijgt dan
ook wel degelijk een berisping te horen: ‘Wees niet
ongelovig, maar gelovig’. En Johannes geeft blijk zijn
evangelieboek geschreven te hebben met het speciale doel,
namelijk om tot geloof op te wekken: ‘opdat gij gelooft, dat
Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij,
gelovende, het leven hebt in zijn naam.’ Het is niet slechts
een berisping aan Thomas voor zijn ongelovigheid bij deze
gelegenheid van Jezus’ opstanding. Het is (taalkundig
gezien) een dringend advies om ook in het vervolg waar het
Jezus betreft, meer bereid te zijn om te geloven. Jezus
woorden drukken iets uit van: Schud deze gewoonte om aan
alles te twijfelen en iedereen te wantrouwen van je af. Geef
je houding van ongeloof op. Wordt eens wat meer bereid om
te geloven in wat betrouwbare mensen over de meest
Betrouwbare zeggen en geef in de toekomst gehoor aan het
getuigenis van zulke mensen. In deze weg van vermaning
heeft Jezus de verbetering van het karakter van Thomas op
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het oog. Vaker noemt Jezus de menselijke traagheid om te
geloven kleingelovigheid en berispt de discipelen ervoor
(b.v. Matth.14:31). Dat raakt ons ook!
Licht om uit de twijfel los te komen
Thomas bleef na de eerste verschijning van Jezus, waar hij
niet bij was, toch in het gezelschap van de discipelen. Hij
bleef niet met zijn onvervuldheid als een eenzame
ronddolen. Hij was op de plaats waar hij de Heer kon
verwachten. Twijfelaars moeten zichzelf ook in de
gelegenheid stellen om Jezus te ontmoeten. Hardnekkige
twijfelaars proberen Jezus echter meestal te ontlopen. Ze
redeneren bij zichzelf: Jezus is toch machtig genoeg om naar
mij toe te komen… Ja, maar om van de twijfel af te komen,
moeten wij ons ook durven en willen inspannen. Zelf actief
worden en naar Hem of de zijnen gaan. Ons openstellen voor
zijn Woord en na onderzoek ervoor kiezen dat Hij te
vertrouwen is. Dan komen alle dingen in een ander licht.
Dan wordt er ruimte gemaakt voor God. Meestal hebben
twijfelaars zoveel zelf te zeggen, dat God eigenlijk
nauwelijks aan bod komt. God kan er bij hen haast niet
tussen komen. Sommige mensen zijn zo enorm van de
juistheid van hun eigen opvattingen overtuigd, dat ze niet
eens luisteren of onderzoeken wat een ander te berde brengt.
De machten van ongeloof en twijfel worden minder en
wijken wanneer wij in een persoonlijke relatie met Jezus
komen. En dat gebeurt wanneer een mens zich door Hem
laat aanspreken. Ten diepste is dat het werk van de Heilige
Geest in het hart van ieder die zich voor het Evangelie van
Jezus openstelt. Want de Geest verricht het wonderwerk, dat
mensen gaan geloven op gezag van de apostelen, de
ooggetuigen die wij niet eens persoonlijk kennen.
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Het geloof belijdt dat wij in de toekomst zullen zien, in wie
we nu geloven. Dat we vanuit zijn licht erop vertrouwen
eens Jezus te zullen zien als het Licht van de wereld. Een
zich nu tevreden stellen met het niet-zien is het werk van de
Heilige Geest. De Geest werkt het geloof, dat op
aanschouwen rekent! Het ‘niet zien en toch geloven’ heeft
de hoop niet opgegeven, maar put juist kracht uit de
verwachting van Gods heerlijke toekomst.
Alles onder één noemer
De woorden van Jezus roepen ons op, dringen er bij ons op
aan: ‘Wees niet ongelovig, maar gelovig’. Tijdens de
Paaspreek heb ik ertoe opgeroepen: ‘Geloof in Jezus
Christus, want in Hem ontmoet u God.’ Alles wat de Bijbel
ons vertelt, blijft ten diepste voor ons gesloten als we deze
waarheid niet aannemen door geloof in Jezus Christus.
Wanneer we in Jezus Christus geen openbaring van God
zien, dan is Hij een steen des aanstoots en een rots der
ergernis. Dan is Hij de steen, waarmee we de deur naar de
hemel blokkeren, de muur die ons het uitzicht op God
belemmert. Jezus roept ons op Hem te aanvaarden, zoals Hij
zich aan ons heeft bekendgemaakt. Als dat gebeurt, spreekt u
het vertrouwen in Hem uit, voor tijd en eeuwigheid. De
persoonlijke belijdenis van Thomas wordt dan de onze:
‘Mijn Here en mijn God.’ Daarin ligt de erkenning van het
persoonlijk toebehoren aan de Here Jezus. Thomas weet en
voelt zich door Jezus gekend. Hij zocht hem op en dat doet
Hij in Woord en Geest en in de christelijke gemeente ook
aan ons, aan u, aan jou! Daarin ligt onze bevrijding en in
Jezus Christus is de grond voor onze zekerheid.
Een keuze
Staat jouw leven voor een groot deel in de worsteling met de
twijfel? Vraag je dan dezelfde dingen af als in andere
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persoonlijke relaties. Kan ik God wel echt vertrouwen?
Heeft Hij mij werkelijk lief? Hoe zit het dan met mijn eigen
tekortkomingen? Weet Hij wel hoe ik in elkaar zit?
Onderzoek zaken over jezelf, over het Evangelie, over Jezus
Christus en over God zelf.
Besluit dan je vertrouwen op God en Jezus Christus te
stellen, ook zonder dat je onzekerheden en moeiten zijn
opgelost. Je kunt je terughoudend blijven opstellen, zodat je
een gevangene wordt of blijft van je eigen twijfels en
aarzelingen. Als we dat voortdurend zouden doen, zouden
we veel van het verrassende en avontuurlijke van het leven
mislopen. Of je neemt het door jou zo gevoelde ‘risico’. Je
zegt: ‘Ik waag het erop, in de hoop dat mijn twijfels en
onzekerheden in de loop van de tijd minder worden.’ Zo
geef je de relatie met God een kans om zich te ontwikkelen.
Zo zeg je ‘Here, ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp’
(Marc.9:24). Daarmee erken je dat je je ongeloof alleen kunt
overwinnen, wanneer de Here Jezus je daarin helpt. ‘Ik
geloof’ betekent dan: Ik vertrouw mijzelf met alles aan Jezus
toe.’
Hoe kan je met twijfel omgaan?
• Wees niet al te bezorgd over je twijfels en schenk er niet
teveel aandacht aan.
• Lees regelmatig de bijbel samen met een goede
tekstuitleg en voed daarmee je geloof.
• Lees een paar boeken die je aan het denken zetten over
gebed en stil zijn voor God.
• Houd een ‘geestelijk dagboek’ bij waarin je voor een
periode opschrijft wat je beleeft.
• Richt je leven zo in, dat je Gods stem ook werkelijk kunt
verstaan en kunt reageren
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•

•
•
•
•

Lees het heldere boek van de Evangelische theoloog
Alister McGrath met de titel:
‘Ik twijfel, een eerlijke bespreking’, een uitgave van het
Boekencentrum.
Bezoek een christelijke gemeente waar je geloof door
prediking en onderwijs wordt opgebouwd
en kan groeien.
Wordt actief lid van die christelijke gemeenschap waar
je jezelf thuis weet.
Neem deel aan activiteiten van je gemeente waarin je
jezelf kwijt kunt, b.v. aan een gemeentebijbelkring.
Lees boeken met ideeën over hoe je kunt groeien in
geloof en liefde voor God en mensen.
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14. Geloven en loslaten

Zijn ouders gingen jaarlijks voor het pesachfeest naar
Jeruzalem. Toen hij twaalf jaar was, maakten ze weer hun
gebruikelijke pelgrimstocht. Na afloop van het feest
vertrokken ze naar huis, maar Jezus bleef in Jeruzalem
achter zonder dat zijn ouders het wisten. In de
veronderstelling dat hij zich bij het reisgezelschap bevond,
reisden ze een hele dag voordat ze hem overal onder hun
verwanten en bekenden begonnen te zoeken. Toen ze hem
niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem om hem daar
te zoeken. Na drie dagen vonden ze hem in de tempel, waar
hij tussen de leraren zat, terwijl hij naar hen luisterde en
hun vragen stelde. Allen die hem hoorden stonden versteld
van zijn inzicht en zijn antwoorden. Toen zijn ouders hem
zagen, waren ze ontzet, en zijn moeder zei tegen hem: ‘Kind,
wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst
in het hart naar je gezocht.’ Maar hij zei tegen hen:
‘Waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat ik in het
huis van mijn Vader moest zijn?’ Maar ze begrepen niet wat
hij tegen hen zei. Hij reisde met hen terug naar Nazaret en
was hun voortaan gehoorzaam. Zijn moeder sloot alles wat
er met hem gebeurd was in haar hart. (Lucas 2:40-52 NBV)
Moeder zijn
Moeder is een vrouw die kinderen ter wereld gebracht heeft.
In de wereld van het Oude Testament had de vrouw zonder
kinderen als echtgenote of huisvrouw in het gezin en de
familie overigens ook een voorname plaats. Was zij echter
moeder geworden dan kreeg ze door wat men voelde als de
vermeerdering van levenskracht van de familie een groter
gezag. Dit komt bijvoorbeeld daarin tot uiting dat naast de
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vader ook de moeder moet worden geëerd. Het gezin staat in
het OT in sterke mate onder de invloed van het recht van de
moeder. Er wordt zelfs gesproken van ‘het huis van de
moeder’ (Gen.24:28) , waarmee de binding aan het geslacht
van de moeder tot uitdrukking komt. We zien ook dat de
moeder voor haar zoon een vrouw kiest (Gen.21:21). Over
de moederliefde, maar ook over het afwezig zijn daarvan
wordt vele malen melding gemaakt (b.v. 1Kon.3:16vv.;
Jes.49:15; 1Thess.2:7). De liefde van een man voor zijn
vrouw heeft de voorrang ten opzichte van die voor zijn
moeder; de liefde voor het volgen van Jezus gaat daar nog
boven uit (Matth. 10:35-38; 12:46v. Zelfs Maria, de moeder
van Jezus, ontvangt door haar plaats in ‘Gods huisgezin’ een
nieuwe verhouding tot haar gezinsleden en in het bijzonder
tot haar Zoon (Luc.2:48-51; Marc.3:31-35 en Joh.19:25-27).
Het voorbeeld van moeder Maria
De weinig mededelingen die er zijn over Maria, de moeder
van Jezus, laten vooral zien hoe Jezus geleidelijk meer en
meer afstand van zijn moeder nam, wanneer zij voor Hem
een belemmering werd voor zijn volkomen gehoorzaamheid
aan God en Gods opdracht. De twaalfjarige Jezus begrijpt
niet hoe zijn ouders Hem ergens anders konden zoeken dan
in het huis van zijn Vader. Deze episode zal voor Maria als
een fase in het losmakingsproces van haar Zoon gevoeld
zijn. Op de bruiloft te Kana wijst Jezus zijn moeder ernstig
terecht omdat zij met haar bedisselende bedoelingen Hem in
zijn gehoorzaamheid aan de wil van God stoort. Niet wat
Maria als noodzakelijke hulp bij die bruiloft ziet is van
belang, maar de weg die God erin wil gaan. Wanneer Maria
probeert Jezus van zijn strijd met de Joodse leiders af te
houden, moet zij het verwijt van haar Zoon horen, dat
slechts zij die de wil van God doen tot Zijn werkelijke
familie behoren. Bij de gebeurtenissen rond de kruisiging
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van haar Zoon moet Maria Zijn zorg aannemen, om later bij
de gebeurtenissen van Pasen en in de christelijke gemeente
nog verder op de achtergrond te worden gesteld. Ze is een
begenadigde vrouw, maar zij wacht evenals de anderen in
het midden van de gemeente te Jeruzalem op de uitstorting
van de Heilige Geest (Hand.1:14). Zelfs de rijk gezegende
moeder van Jezus, die door God zo bijzonder was
begenadigd, behoorde geheel en al tot de wereld van de
mensen. Als gelovige heeft zij zich aan God meer en meer
mogen toevertrouwen. Daarin heeft zij geleerd haar
geloofsvertrouwen te stellen op Jezus als Gods Zoon. Dat
Maria dit deed, is het werkelijk voorbeeldige in haar
levensweg.
De handen van God
Iemand heeft ouders eens ‘de handen van God’ genoemd.
Dat wil zeggen: in deze mensen geeft God Zijn liefde, hulp
en leiding aan de kinderen. Althans, zo heeft de Schepper
het bedoeld! Buiten hun (christelijke) ouders om kunnen
kinderen zich toch weinig van God voorstellen. Wat een
gedachte! Hoe zal Gods goedheid onze kinderen bereiken,
als het niet allereerst via ons zal gaan? Als wij de kinderen
het ‘Onze Vader’ leren bidden, zal de vader in het gezin dat
vaderbeeld in zichzelf ook doorzichtig moeten maken, tot op
God. Anders leert hij zijn kinderen alleen maar
schijnheiligheid en in het ergste geval vloeken. Een vader
kan de hemelse Vader hopeloos dwars zitten met zichzelf.
Hij kan door zijn gedrag de kinderen in de weg zitten. Laat
ik zeggen: bijna hopeloos, want gelukkig is de Heilige Geest
er ook nog! Een moeder zal in haar doen en laten iets mogen
laten zien van de indrukwekkende zorg van God, die ons
begeleidt en helpt. Maar Die ons ook opvoedt tot volwassen
gelovigen en ons ruimte geeft om tot eigen beslissingen te
komen. De Here Jezus heeft gezegd dat ouders gewoonlijk
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goede gaven weten te geven aan hun kinderen. Die goede
gaven wijzen boven de vader en moeder uit naar de
goedheid en de zorg van God. Dat kan ouders heel
bescheiden en verlegen maken. Vooral verlegen om
wijsheid. Er ligt in de opvoeding maar zo weinig tussen een
wegwijzer te zijn of een obstakel. Maar juist in onze
verlegenheid mogen we als gelovige ouders ons dicht bij
God weten. En kinderen zullen bedenken dat hun ouders met
al hun fouten en gebreken, met lek en gebrek, toch bedoeld
zijn als de handen van God. Die sla je niet zo maar weg.
Vorm en inhoud
Kinderen die alleen maar principes, tradities, geboden en
gewoonten hebben meegekregen, zullen vroeg of laat het
gevoel krijgen dat God in dat alles niet te vinden is. Daar
komt nog iets bij: in de opvoeding en in het gezinsleven
betekenen regels en principes niets, als ze tegengesproken
worden door de grondhouding in het gezin. Die
basishouding laat namelijk telkens weer zien wat er ten
diepste in ons leeft. Dat gebeurt op onbewaakte ogenblikken,
in verdriet of bij teleurstelling, als ons eergevoel gekwetst of
onze ijdelheid gestreeld wordt of als er echt eens een beroep
op ons gedaan wordt. Dán komt eruit wat ons leven beheerst.
Er zijn kinderen, die hun ouders met al hun grote
overtuigingen en mooie praat hebben zien ineenschrompelen
tot kleinzielige mensjes die de woorden ‘het spijt me
werkelijk’ niet eens over hun lippen konden krijgen. Maar er
zijn anderen, die hun bescheiden vader of moeder tot hun
verbazing groot zagen worden in een optreden waarin hun
geloof in Jezus Christus vitaal zichtbaar werd. Zulke
momenten vergeet je nooit meer…
Als wij erop staan dat in het gezin allerlei godsdienstige
vormen of ethische normen in acht genomen worden, maar
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nooit ons ongelijk kunnen bekennen, dan zijn wij er schuldig
aan als de kinderen die vormen en die levensstijl niet zo
overtuigend vinden. Als we het belang van de gemeente met
de mond belijden, maar te gierig zijn om er geld of tijd aan
op te offeren, komt dat juist bij kinderen onwaarachtig over.
Ze lachen of huilen erom! Het beste van de opvoeding
gebeurt vaak in beelden: wat de kinderen in ons leven zien
zonder dat we er al teveel over praten. Overigens, dat geldt
niet alleen voor het beste. Ook het slechtste van de
opvoeding komt bij onze kinderen binnen door wat ze van
ons zien! Door het alledaagse leven, de manier waarop we
daaraan vorm, kleur en inhoud geven, scheppen wij de
levensstijl van de volgende generatie! De bijbel laat ons
zien, vooral in de voorbeelden van gezinnen in het Oude
Testament, welke positieve en welke negatieve krachten wij
zodoende kunnen oproepen. Van christelijke ouders wordt
verwacht dat ze een leesbare brief van Christus zijn.
Wanneer we dat niet zijn, vervallen we vaak in een
noodlottige karikatuur. Mozes zegt: ‘Wat ik u heden gebied,
zal in uw hart zijn’ (Deut.6). Het begint in de opvoeding in
het hart van de ouders. Anders wordt het allemaal wetjes en
verbodjes wat de klok slaat. Dit mag niet en dat moet per se.
Nee, het gaat om het hart, om het voorhoofd (denken) en de
hand (doen en laten). In de opvoeding binnen het christelijke
gezin gaat het om een doorleefd, voor ieder zichtbaar en
begrijpelijk, daadwerkelijk getuigenis. Dat zal kinderen en
ouderen aanspreken.
Ontwikkelingen in de opvoeding
Ouders geven, wanneer zij voldoen aan hun levensroeping,
in hun gezin een beeld van hoe God is: ze zijn eindeloos in
de weer met hun bezige zorg en actieve aandacht voor hun
kinderen. Toch is daarmee niet alles gezegd. De wijze
waarop ouders in het opgroeien van de kinderen hun manier
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van aandacht geven veránderen, zegt veel van de
volwassenheid van de ouders zelf. Er is in de omgang van
ouders met kinderen een ontwikkelingsgang te gaan van
zorg voor hulpbehoevend leven tot positief onafhankelijke
kontakten met zelfstandig levende kinderen. De emotionele
relatie die vooral tussen moeders en kinderen (in het goede
geval) een invoelende band is, beïnvloedt de
persoonlijkheidsontwikkeling van het kind. Wat moeders
goedkeuren –en dat bij kinderen via het aanvoelen van wat
moeder fijn en goed vindt een gevoel van welbehagen bij het
kind opwekt- zullen de kinderen zich al gauw eigen maken.
Wat moeders afkeuren –en dat bij kinderen een gevoel van
onbehagen teweeg brengt- zal bij kinderen niet aanslaan; het
wordt niet aangeleerd of eventueel verdrongen. Zo hebben
moeders grote invloed op de ontwikkeling van de
persoonlijkheid van hun kinderen. Ten goede of ten nadele!
Temeer nog omdat kinderen in hun latere persoonlijke
relaties op de eerste relatie die ze gehad hebben, die met hun
moeder, teruggrijpen. Naast de moeder is de omgang met de
vader en eventueel andere broertjes of zusjes een vormende
factor. Kinderen ontmoeten bij het groter worden allerlei
personen die ieder op eigen wijze en in eigen mate hun
persoonlijkheidsontwikkeling beïnvloeden. Zo groeit in de
loop van de jaren de kring van personen die van invloed zijn
op de persoonlijkheidsvorming van kinderen. De positie van
de ouders wordt hierdoor geleidelijk aan minder belangrijk,
maar wegvallen doet zij nooit geheel.
Strubbelingen
De problemen tussen ouders en kinderen in de jongerentijd
hangen veelal samen met het streven naar zelfstandigheid
van de kinderen. Op zich een goed en gezond streven! In het
opgroeien maken kinderen zich niet alleen los van hun
kindertijd, waarin ze zonder er veel bij na te denken deel
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hebben uitgemaakt van het ouderlijke gezin. Ze hebben zich
in het algemeen veelal redelijk aan dat gezin aangepast en
hebben via het gezin een aantal normen en waarden
overgenomen. In het proces van opgroeien is een losmaking
gaande waardoor het exclusieve karakter van de banden met
het gezin verminderen en zelfs kunnen vervagen.
Kinderen gaan verder om zich heenkijken, vergelijken, eigen
keuzes maken en meer ervaringen opdoen buiten het gezin.
Daardoor gaan ze de normen en waarden van het gezin wat
relativeren om tot een eigen standpunt in vele zaken te
komen. Dit kan tot allerlei verschillen van mening tussen
ouders en kinderen leiden. Dat proces is vooral ook niet
eenvoudig voor ouders. Zoals het een proces van losmaking
is bij de kinderen, zal dit het ook bij de ouders moeten zijn.
Kinderen hebben doorgaans nogal behoefte aan een groter
wordende zelfstandigheid. Het is een positieve zaak wanneer
ouders die groeiende zelfstandigheid van de kinderen bewust
tot een deel van het opvoeden maken. Dat vergemakkelijkt
het aanvaarden ervan! Van belang is de balans tussen de
zelfstandigheid die kinderen door de ouders wordt gegund
en de zelfstandigheid waarop kinderen menen (meer en
meer) recht te hebben. Slaat de balans te ver door naar een
van beide zijden, dan ontstaan er gemakkelijk forse
problemen. Bij langdurige conflicten tussen ouders en
kinderen kan er vervreemding, vermijding en zelfs
ontsnappingsgedrag optreden. Steeds minder tijd en energie
wordt dan aan elkaar en aan het gezin besteed. In extreme
gevallen gaan kinderen (vaak met spanningen) uit huis, ‘op
zichzelf’. De dan verkregen afstand en de realiteit in de
nogal eens harde ‘buitenwereld’ doen het zicht op thuis wel
weer eens opklaren en de relatie na verloop van tijd
verbeteren. Het loslaten tussen ouders en kinderen, op een
met elkaar doorgesproken en naar beider gevoel goed
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gekozen moment, waarbij ieder zich veilig voelt en
volwassen weet, geeft vertrouwen voor de toekomst van
beider ‘thuis’.
Te vroege ‘scheiding’ kan leiden tot een basisgevoel van
onveiligheid en onzekerheid. Soms lijkt het jammer genoeg
niet anders te kunnen… Er zijn heerszuchtige vaders en
moeders met een overmaat aan bemoederend gedoe,
waarvan kinderen afstand willen nemen; er zijn kinderen van
wie de psychologische navelstreng nooit is doorgesneden en
die niet kunnen loskomen omdat ze niet worden losgelaten.
Het is een hele weg voor een kind om het eigen leven vorm
te geven en voor een ouder om God daarin te leren
vertrouwen!
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15. De kunst van het loslaten

‘Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Is
het een verdienste als je liefhebt wie jullie liefhebben? Want
ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben. En
is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie
weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo.
En is het een verdienste als je geld leent aan degenen van
wie jullie iets terug verwachten? Ook zondaars lenen geld
aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. Nee,
heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen
zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk
worden beloond, en zullen jullie kinderen van de
Allerhoogste zijn, want ook hij is goed voor wie ondankbaar
en kwaadwillig is. Wees barmhartig zoals jullie Vader
barmhartig is. Oordeel niet, dan zal er niet over je
geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet
veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden.’
(Lucas 6:31-38 NBV)
Vasthouden en loslaten
Het menselijke leven begint met hechten. Een kind leert in
het gezin een plaatsje veroveren en zich het leven toe te
eigenen met alle uitdagingen, vreugde en verdriet die dat
met zich meebrengt. Dit proces is natuurlijk en
onvermijdelijk. Wie om welke reden dan ook de fase van het
hechten heeft overgeslagen, zal moeilijker op de goede
manier leren loslaten. Alice Nahon zegt in een van haar
gedichten, wanneer ze weet dat haar leven eindig is: ‘God,
die mij leven leerde, leer mij sterven’. In het geestelijke
leven geldt dit ook: je kunt van God pas echt het loslaten
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leren, als je van Hem ook het vasthouden en het hechten
hebt geleerd.
Niet gemakkelijk kunnen loslaten, is dus in eerste instantie
een gezonde zaak. Volwassen leven is een soort vechten
voor je bestaan. Je bent psychisch volwassen wanneer je
ruimte voor jezelf durft in te nemen en er tegen kunt dat er
verschillen tussen jou en de ander zijn. Als het goed is,
wordt dit in het gezin geleerd. Geestelijke volwassenheid
heeft ermee te maken, dat je weet dat je zelf door God
gewenst bent als een eigen persoon met een eigen naam en
een eigen plaats in het leven.
Het leven is ‘er voor gaan’, het is vechten voor idealen en
plannen, je hechten aan de plek waar je woont en genieten
van het leven hier en nu. Dit soort leven is niet zondig. God
heeft ons ervoor gemaakt. Wanneer iemand jong overlijdt, is
dat onnatuurlijk. God wil dat het ons wel gaat en dat wij een
lang leven hebben op aarde.
In elke levensfase is het nodig andere doelen te stellen,
omdat ons leven er anders uitziet. Een kind dat zich in de
vroege levensjaren niet aan ouders of verzorgers heeft
kunnen hechten, kan dat als blijvende schade voor het
verdere leven gaan ervaren. Kinderen die in hun jeugd niet
hebben leren onderzoeken en experimenteren, zullen later
nogal eens moeite hebben om hun plek te vinden. Ze zijn
veelal overmatig bescheiden, en dat is niet altijd een deugd,
soms zelfs een handicap. Het loslaten is vaak een probleem
voor wie zich niet gezond gehecht heeft. Loslaten gaat
overigens altijd met pijn gepaard. Je hebt je gehecht aan je
partner, aan je kinderen, aan je werk, aan het leven. En er
komt voor ieder mens een tijd, dat zulke hechtingen
losgemaakt moeten worden. De pijn van het loslaten staat
vaak in evenredige grootheid aan de vreugde van het
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hechten. We weten allemaal wel dat onze kinderen ons bezit
niet zijn, maar in de fase van het loslaten wordt daarvan de
pijn pas ervaren. Eerst moeten we ons aan hen en zij aan ons
hechten, alsof het voor eeuwig is. Maar dan komt de
levensfase van het loslaten. En dat alles is nodig, anders
kunnen de kinderen niet de volledige veiligheid en het
vertrouwen ervaren die nodig zijn om zichzelf te kunnen
worden en op eigen benen te kunnen staan. Daarom staat
loslaten niet aan het begin, maar aan het eind van elke
levensfase. Een zekere gehechtheid zal er tussen
evenwichtige ouders en kinderen altijd blijven, maar in een
volwassen onafhankelijkheid.
Loslaten en dankbaarheid
Loslaten gaat beter, wanneer je (weer) zicht hebt gekregen
op het goede dat er ook is geweest. Uit de ervaring van
bijvoorbeeld gescheiden mensen blijkt, dat zij die na verloop
van tijd geleerd hebben weer dankbaar te zijn met het goede
dat er toch wel in de relatie is geweest, beter afscheid
kunnen nemen en evenwichtiger verder durven leven. Dit
uiteraard ondanks de pijn en het grote verdriet dat een
scheiding altijd met zich meebrengt. Gescheiden mensen die
dit niet kunnen, blijven vaak rondcirkelen in boosheid,
frustratie en schuldgevoelens. Bij het gemis aan enige
dankbaarheid over wat toch goed was, blijft de gedachte
alsmaar ‘had ik het maar anders gedaan’ of ‘wat heb ik nu
precies fout gedaan’. Steeds deze zelfbeschuldigende vragen
blijven stellen, is niet behulpzaam in het verwerken van het
verleden.
Met een zekere dankbaarheid terugzien, blijkt in andere
situaties eveneens behulpzaam te zijn. Ook bij het verlaten
door de kinderen van het ouderlijk gezin, bij het met
pensioen gaan of het (moeten) aanvaarden van een handicap
blijkt dit een positieve kracht in het verwerken.
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Dankbaarheid voor wat is geweest, geeft het verleden een
plaats en schept ruimte voor een nieuw begin. Dankbaarheid
is natuurlijk geen berusting! Berusting heeft de eigen keuze
niet, het is je noodgedwongen ergens bij neerleggen. Een
keuze die we zelf uit ons hart maken geeft vrede en rust en
doet je groeien. Wanneer we ons berustend bij de
omstandigheden neerleggen, leveren we die keuzevrijheid in
en dat maakt dat mensen bitter worden en teleurgesteld.
Berusting is niet creatief en levert vaak niets op. Bij de
bewuste keuze om naar redenen van dankbaarheid te zoeken
en die toe te laten, leren mensen over de pijn en het gemis
heen te zien. Berusten heeft iets van stilzwijgend vluchten.
Dankbaarheid verbind je met het goede dat God geeft in een
toch soms zo moeilijk leven.
Loslaten en schuldgevoel
Wanneer kinderen een andere koers gaan dan die ze
gewezen kregen in de opvoeding, ervaren ouders dat nogal
eens als afwijzing van zichzelf. Het daaruit voortvloeiende
verdriet zorgt er gemakkelijk voor, dat deze ouders
voorbijgaan aan de waardevolle dingen die ze met hun
kinderen hebben meegemaakt. Ze missen dan veel van de
positieve ervaringen die ze nu toch ook met de kinderen
kunnen ervaren. Zonde van de mooie momenten dat er
belangrijke dingen gezegd en beleefd werden! Het is van
groot belang jezelf niet in de weg te staan. Een van de
redenen waarom loslaten zo moeilijk is, wordt bepaald door
ons schuldgevoel. Wie zich snel schuldig voelt aan wat er
fout gaat, is enorm veel met het eigen falen en tekortschieten
bezig. Zo kan je jezelf voortdurend schuldig voelen over wat
je niet aan de kinderen hebt meegegeven (en vergeten wat ze
wel ontvingen). We denken dat het mislukken van een
relatie helemaal aan onszelf ligt (wat zelden het geval is).
Wat stroef of moeilijk loopt wordt zo helemaal in de eigen
117

verantwoordelijkheid getrokken. Zo komt het leven in een
wurggreep door schuldgevoelens. Dat is niet Gods bedoeling
met ons leven. Het is van groot belang om met enige
mildheid en humor naar jezelf te kijken en te zien dat wij
niet overal persoonlijk verantwoordelijk voor zijn! Behalve
onze schuld, die er zeker zal zijn, is er toch ook onze inzet
en het goede dat we hebben gedaan. God heeft oog voor
onze inzet ten goede: (Neh.13:14,31; Hebr.6:10; Matth. 25).
Loslaten en opnieuw beginnen
Loslaten is geen doel in zichzelf. Het leert ons afscheid te
nemen van onze (vermeende) rechten en wat we zo als
vanzelfsprekend ervoeren. Op een positieve manier loslaten
doet groeien, want het leert ons vertrouwen op God.
Loslaten leert je om je eigen leven in het juiste perspectief te
zien: wij zijn kleine mensen die onderweg zijn, en zo al
gaande iets mogen betekenen voor je omgeving en andere
mensen. Wij zijn schakels in een ketting, maar niet de
ketting zelf! Loslaten is vaak noodzakelijk om in een
nieuwe, hogere levensfase te komen. Loslaten heeft met
levenswijsheid te maken, het vormt mensen die niet meer zo
hard bezig zijn met zichzelf, met verwerven en verkrijgen,
maar met er zijn en luisteren. Wie bereid waren (het leven)
te verliezen, hebben uiteindelijk gewonnen. Wie vasthoudt,
raakt onvrij, gebonden, verkrampt, opstandig, verbitterd.
Wie zich krampachtig aan eigen ideeën heeft vastgeklampt,
verliest. Daarom zegt Jezus: Gelukkig te prijzen is die man
en vrouw, die van Mij heeft geleerd dat los te laten. Met dat
wonderlijke vertrouwen, dat wat God met ons voorheeft,
meer is dan wat wij ooit kunnen wensen. Hij zegt: Ik heb
meer met je voor, laat daarom het mindere maar los! Zalig
de zachtmoedigen die door pijn en zelfs verbittering heen
hebben leren loslaten, want God is daarin met hen aan het
werk. Op hen rusten hoge beloften (Matth.5). Zolang we niet
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geloven dat er méér dan een zegen voor ons is, klampen we
ons vast aan wat bekend is. En dat terwijl het loslaten
perspectieven opent voor wat er nog voor ons gereed ligt
(1Cor.2:9).
Zolang we de ander blijven zien door onze wensbril,
ontstaan er geen echte ontmoetingen. Wanneer we bereid
zijn onze eigen verwachtingen bij te stellen, scheppen we
ruimte om op een nieuwe manier naar de ander of naar een
situatie te kijken. Dat geldt voor het natuurlijke, maar zeker
voor het geestelijke leven. Wie loslaat en het aan de Here
God overgeeft, mag weten: onder mij zijn eeuwige armen.
God houdt van mij en heeft mij in Christus lief. Hij wil mijn
leven vrucht laten dragen. Dat kan je niet naar jezelf
toehalen, maar mag je ontvangen!

16. Gedichten over het loslaten

Leren loslaten
Loslaten is een beetje sterven
aan jezelf en keer op keer.
Loslaten is niet steeds vragen,
maar afstand nemen, telkens weer.
Loslaten is liefde geven
op het goede moment, de juiste tijd.
Loslaten is niet steeds verwachten
ook wanneer de tijd verstrijkt.
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Loslaten kent intens het lijden.
Loslaten weet van diepe pijn.
Loslaten is vreselijk moeilijk.
Loslaten is overlaten, het laten zijn.
Loslaten is zeggen:
‘Het is Uw kind, Heer, alstublieft’!
Als wij zelf het niet meer kunnen,
is er een God die uitkomst biedt.
Het inzicht dat ons dan kan troosten,
is uitzicht met een perspectief,
een uitzicht op een God van liefde.
Hij troost, begrijpt en heeft je lief!
Cobi van der Hoeven
(bew. J.C. Bette)

Om los te laten is liefde nodig
Loslaten betekent niet dat het me
niets meer uitmaakt,
het betekent dat ik het niet allemaal
voor iemand anders kan doen.
Loslaten betekent niet dat ik ‘m smeer
het is het besef dat ik een ander niet kan
en mag beheersen.
Loslaten is niet het de ander onmogelijk maken,
maar de ander toestaan om te leren
van de consequenties.
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Loslaten is je machteloosheid toegeven,
wat betekent dat ik het resultaat
niet in mijn hand heb.
Loslaten is niet proberen om een ander
te veranderen of de schuld te geven,
het is trachten zelf in de gegeven situatie
zo goed mogelijk te zijn.
Loslaten is niet zorgen voor, maar geven om.
Loslaten is niet even regelen, maar ondersteunen.
Loslaten is niet oordelen,
maar de ander toestaan mens te zijn.
Loslaten is niet in het middelpunt staan
en alles willen beheersen,
maar het anderen mogelijk maken
hun eigen weg te bepalen.

Loslaten is niet anderen tegen zichzelf beschermen,
maar de ander toestaan de werkelijkheid
onder ogen te zien.
Loslaten is niet alles naar mijn hand zetten,
maar dankbaar de dag nemen zoals die komt,
en mezelf er gelukkig mee prijzen.
(herkomst onbekend)
Loslaten is een vorm van liefhebben
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Loslaten betekent niet
dat ik de liefde loslaat,
het betekent, dat ik niet bepaal
hoe een ander leven moet.
Loslaten betekent niet
dat ik alle banden doorsnijd,
het betekent, dat ik een ander niet overheers.
Loslaten betekent niet
iemand de gelegenheid geven,
maar willen leren van wat er gebeurt, wat dat ook is.
Loslaten is mijn machteloosheid toegeven,
wat wil zeggen dat de uitkomst niet in mijn hand ligt.
Loslaten is
de ander niet willen veranderen of beschuldigen,
ik kan alleen mezelf veranderen.
Loslaten is niet betuttelen, maar geven om.
Loslaten is niet een ander op iets vastpinnen,
maar wel steun geven.
Loslaten is niet oordelen,
maar de ander toestaan mens te zijn.
Loslaten is niet andermans zaken willen regelen,
maar toestaan, dat anderen dat zelf doen.
Loslaten is niet beschermend zijn,
het is anderen toestaan de werkelijkheid te zien.
Loslaten is niet ontkennen, maar accepteren.
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Loslaten is niet zeuren, niet verwijten of ruzie
maken,
maar zoeken naar mijn eigen tekortkomingen
en die corrigeren.
Loslaten is
niet alles aan mijn wensen aanpassen,
maar aanvaarden wat elke dag mij brengt.
Loslaten is
niet iedereen bekritiseren en willen veranderen,
maar een helper proberen te worden, waar nodig.
Loslaten is niet spijt hebben van het verleden,
maar groeien en leven voor de toekomst.
Loslaten is minder bang zijn en meer liefhebben.
Charles R. Swindoll
(bewerkte vertaling J.C. Bette)
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Loslaten
Er zijn wensen, die wij moeten loslaten.
Er zijn mensen, die wij moeten loslaten.
Er zijn herinneringen, die wij moeten loslaten.
Er zijn plannen, die wij moeten loslaten.
Loslaten kost kracht.
Loslaten kost tranen.
Loslaten werpt vragen op.
Loslaten kan woedend maken.
Loslaten kunnen wij niet van onszelf.
Wij hebben iemand nodig,
die ons daarin helpt en bijstaat.
Jezus Christus stelt ons in staat los te laten.
Als Hij ons dit kan leren,
is het een geschenk van Hem aan ons.
Daardoor wordt het kunnen loslaten een genade.
Wanneer we zo kunnen loslaten,
worden we vrij en open voor iets nieuws,
wat God ons schenken wil,
voor een nieuw begin.
(Margrith)
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17. Vergeven met littekens

Vergeving is een machtig wapen waardoor je weer vrijkomt.
Mensen die blijven vastzitten in gevoelens van wrok en
boosheid zijn de gevangenen van degenen die hen het leed
aangedaan hebben. Soms staat een mens voor de keuze om
voor de rest van zijn of haat leven verbitterd te raken óf om
door vergeving bevrijd te worden en daarmee ook zichzelf
een kans te geven.
Als je jezelf in een ander kunt verplaatsen, wordt je
begrijpender, zachtmoediger en oordeel je minder snel.
Tijdens het schrijven en redigeren van dit boekje las ik in de
krant (het RD) een artikel van de hand van de door mij zeer
gewaardeerde dr. W.H. Velema. Het gaat over de vraag hoe
wij hen vergeven kunnen die ons werkelijk moeiten in het
leven hebben aangedaan.
Vanwege de invoelende, pastorale toon die zo wijs en de
raad die zo werkelijk behulpzaam is, heb ik de auteur
gevraagd dit artikel te mogen overnemen, waarin hij na
overleg met het dagblad van harte toestemde. Vandaar dit
hoofdstuk, dat voor het grootste gedeelte niet van mijn hand
is, maar wel volkomen de toon van mijn hart en de klank van
dit boekje draagt. Met dank aan hem, die ik als een van mijn
leermeesters beschouw. Hier volgt zijn tekst:
Vergeven
‘Jezus Christus vraagt van ons dat we onze schuldenaren
vergeven. Wie Hem om vergeving vraagt, kan niet zelf in
bitterheid of zelfs haat over aangedaan onrecht verder leven.
De vijfde bede uit het Onze Vader brengt dat duidelijk onder
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woorden: ‘Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij
vergeven onze schuldenaren.’
In mijn jonge jaren stond het voor mij vast dat we om
Christus’ wil moeten vergeven. In deze zin zat iets van een
vanzelfsprekendheid. Je kunt de ander het kwaad jou
aangedaan niet blijven toerekenen. Zou je dat wel doen, dan
kun je niet met een oprecht hart God om vergeving vragen.
De ander zijn of haar misdaden vergeven had voor mij iets
vanzelfsprekends.
Door wat ik in het leven van medemensen, van gemeenteleden heb gezien, is in elk geval die vanzelf-sprekendheid
weggevallen. Ik heb mensen ontmoet die door wat zij van
medemensen ondervonden zo beschadigd zijn, dat het
vergeven hun moeilijk viel, zo niet – zeker in het begin –
onmogelijk was. Die beschadiging was soms letterlijk, maar
ook psychisch.
Daarom ben ik in de loop der jaren voorzichtiger geworden
met het aandringen op, zoal niet het eisen van vergeving in
de relatie tot een medemens. Niet dat ik de noodzaak
daarvan niet meer zou zien. Ik kies nu alleen een andere
formulering dan het werkwoord vereisen: ernaartoe werken.
Het heeft tijd nodig!
Herstel
Een mens kan door het kwaad dat een ander hem of haar
aandeed zo zijn beschadigd, dat vergeven ver weg ligt. De
pastor moet met de beschadigde mens die lange weg naar
herstel meegaan. Hij moet in dat herstel het moment
afwachten waarin de kracht tot vergeving wordt geschonken.
De catechismus zegt zo treffend: het voornemen om te
vergeven is te danken aan de genade van God.
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Een beschadigde ziel, met een soms beschadigd lichaam,
moet soms een lange weg gaan alvorens van harte te kunnen
vergeven. Daarvoor is veel genade en geduld nodig.
Gelukkig is degene die op de – soms lange – weg naar
vergeving een pastor ontmoet die van God geduld en liefde
heeft ontvangen om de ander te begeleiden; om niet met
hoge of zware eisen te komen, maar het genezingsproces van
Gods genade aan te grijpen en pastoraal te begeleiden.
Wie echt tot vergeving schenken komt, wordt zelf ook
bevrijd. Hij of zij verliest de druk van het verleden en wordt
van een last bevrijd. Vergeven werkt medicinerend. Niet
iedere medicijn werkt echter op staande voet.
Het aangedane leed laat littekens na. Al is – door Gods
genade – de schuld vergeven, daarmee zijn de gevolgen niet
totaal verdwenen. Vergeven werkt genezend. Met vergeving
zijn de littekens echter niet verdwenen!
Hoe met die littekens om te gaan? Kunnen die de vergeving
toch weer omverhalen, om niet te zeggen: ongedaan maken?
Operatie
Ooit sprak ik een vrouw die menige operatie had ondergaan.
Zij was er doorheen gekomen. Ze vertelde mij dat ze aan de
littekens in haar lichaam soms kon voelen wat voor weer er
op komst was. Ik heb dat zelf zo niet ondervonden, maar heb
geen enkele reden om aan de waarheid van dat verhaal te
twijfelen.
Zoals littekens in het lichaam bij sommige mensen gevoelig
zijn voor het weer, zo zijn littekens in de ziel gevoelig voor
de sfeer. Iemand die psychisch zwaar letsel heeft opgelopen
en daarmee door vergeving in het reine is gekomen, kan
door het gesprek in een bepaalde kring voelen dat het
litteken pijn doet. De herinnering aan ondergaan en
aangedaan leed komt dan zo scherp op hem of haar af, dat
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het verleden – hoewel vergeven – weer levensgroot voor die
persoon staat.
De aanleiding kan van heel verschillende aard zijn. De lezer
kan zich dat zelf wel indenken. Een wandaad van de
leedveroorzaker scheurt de wond open: daar heb je hem
weer; hij heeft nog niets geleerd, enzovoorts.
Het psychische litteken is gevoelig voor de sfeer, voor wat
zich in een gemeenschap afspeelt. Ook als je in alle
oprechtheid vergeving hebt geschonken, trekt het litteken bij
het aanhoren van zo’n verhaal, dat eigenlijk herhaling van de
zonde inhoudt.
In een wat groter gezelschap heb ik wel eens een van de
gesprekspartners helemaal stil zien worden. Dan dacht ik aan
de pijn van een litteken die de nu verder zwijgende
gesprekspartner had opgelopen.
Pijn
Hoe moet iemand hiermee omgaan? Als hij die pijn voelt,
kan de vraag opkomen: Is de vergeving dan niet oprecht en
voluit geschonken? Die vraag durf ik bevestigend te
antwoorden. Maar zonde werkt niet alleen door, zij werkt
ook na. Tussen deze beide bijwoorden ‘door’ en ‘na’ is in de
ervaring van mensen een fijnzinnig verschil.
Als het litteken trekt en dus (opnieuw) psychisch pijn
veroorzaakt, komt een mens voor de vraag te staan of hij de
geschonken vergeving opnieuw wil bevestigen.
Een mens moet aan die pijn niet luchthartig voorbijgaan. Hij
moet er nog eens doorheen. Verwijzend naar de
catechismus: een mens heeft opnieuw genade nodig om naar
de wond als een dichtgetrokken wond te kijken, en om hem
niet te laten openscheuren. Dan zou die persoon op de
geschonken vergeving terugkomen.
Zo iemand moet echter met de pijn die het litteken
veroorzaakt naar Jezus toe. Bij Hem kunt u terecht. Vraag
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om de genade dat de geschonken vergeving wordt bevestigd.
Laat de vrede die u daardoor ontvangen hebt, u niet
afnemen!
Het leven is een strijd alhier! De duivel zit niet stil. Bij Jezus
is rust – de kruisbanier tot in Zijn handen dragen. Dan geeft
Hij vrede!’
Dat wij op deze wijze leren omgaan met de velerlei diepe
gevoelens die het leven ons opdringt of die zich aandienen.
Een leven voor het aangezicht van God, in de weg van Jezus
Christus, het krachtenveld van de Geest.
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18. Gedachten over het lijden

Een algemeen verschijnsel
Wie heeft er op enigerlei wijze niet mee te maken, met de
moeite van het leven, die soms kan uitgroeien tot
onbegrijpelijk leed en lijden? Wie komt er niet mee in
aanraking? Wie kan op de vragen naar zin of betekenis van
het lijden antwoord geven? Er is zoveel te klagen, er is
zoveel geween, zoveel leed te dragen… We denken aan het
grote lijden in de wereld, honger, ziekten, oorlog, onrecht,
vervolgingen, vluchtelingen. We denken ook aan persoonlijk
lijden door een ernstige ziekte, alsmaar durend verdriet om
het verlies van een geliefde. Het overlijden van een jong
mens in de kracht van het leven, een kind… Dat zo zinloze,
alles kapotmakende lijden waartegen wij totaal niet
opgewassen zijn. Waarom? Ik weet het niet.
Is er toch iets van te zeggen?
Stamelend voorzichtig zoeken we naar oorzaken van het
lijden. Het boek van God de Vader, de bijbel, geeft wel
degelijk antwoorden op grote levensvragen. Wat niet wil
zeggen dat je alles dan maar een op een kunt verklaren naar
specifieke situaties. Maar we krijgen zicht op de grote
verbanden en dat kan wel degelijk helpen om met de
prangende levensvragen om te gaan. Buiten de sfeer van het
christelijke geloof hebben mensen ook altijd gezocht naar
zulke antwoorden. In primitieve godsdiensten worden boze
geesten of kwade goden gezien als de bewerkers van het
lijden. Door middel van offers en ritsen van gebeden, via
allerlei rituelen en magische handelingen probeert men de
goden ‘goed te stemmen’ om zo aan de greep van het lijden
te ontkomen. Er zijn ook filosofische stromingen die stellen
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dat het lijden nu eenmaal bij deze wereld behoort, maar deze
wereld is slechts schijn. Je moet jezelf zo ontwikkelen, door
middel van meditatie en zelfbeheersing, dat je boven de
wereld uitstijgt en zo ook het lichamelijke lijden achter je
laat.
In de Bijbel lezen we andere dingen over de oorzaak van het
lijden, namelijk dat dit een direct gevolg is van de zonde.
Daar gaat het dus achter het lijden en het leed terug naar de
zonde, die alleen maar ellende brengt. Wat nu ook weer niet
zo kan worden uitgelegd, alsof het lijden dat iemand
persoonlijk treft ook een persoonlijke straf van God zou zijn.
Zo direct en rechtlijnig is het lijden in iemands leven veelal
niet te verklaren. Wie dat toch doet, geeft daarmee wat mij
betreft te kennen dat het diepere doordenken van dit
vraagstuk niet aan hem of haar besteed is. Behalve dat: zulke
rekenkundige rechtlijnigheid is op het gebied van het
menselijk beleven ook goedkoop en getuigt bepaald niet van
gevoeligheid en diepgang.
Wij maken deel uit van een wereld waarin Gods oordeel
over de zonde openbaar wordt. Het lijden is een signaal: er is
iets mis met de wereld. Wanneer je koorts hebt, weet je dat
er iets ontstoken is in je lichaam, je bent niet in orde. Zo is
het lijden in de wereld een graadmeter dat het met onze
wereld niet in orde is. Alle mensen hebben met lijden te
maken, gelovigen en ongelovigen. Welke plaats God daarbij
inneemt, is niet eenvoudig doorzichtig te maken. Daarmee
zullen wij moeten leren leven. Soms is er een direct verband
tussen de diepe weg die iemand moet gaan en zijn
persoonlijke gedrag, zijn bedreven zonden. Soms ook blijkt
de periode waarin het moeilijk is een tijd van loutering te
zijn. Maar dat is per se geen algemene regel. En laat iemand
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hier vooral niet voor een ander spreken! Dat leren we uit de
geschiedenis van Job’s vrienden wel!
Verbanden
Dat een gelovige toch soms verband ziet tussen zijn eigen
kleine geschiedenis en Gods reactie op zijn gedrag, blijkt
bijvoorbeeld uit de Psalmen. De dichters van deze liederen
bidden en klagen het uit dat die verbanden er naar hun
ervaring wel degelijk zijn (b.v. Ps.6; 32; 38; 103). Vooral de
profetie van Jesaja werpt licht op de vraag naar het lijden
wanneer het gaat over de lijdende Knecht des Heren, de Man
van smarten, vertrouwd met zieketen, de geplaagde, de
verachte. Waar komt het lijden van Gods geliefde Knecht,
zijn Zoon, vandaan? ‘Onze ziekten heeft hij op zich
genomen en onze smarten gedragen. Om onze overtredingen
werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld;
de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn
striemen is ons genezing geworden.’ De apostel Petrus haalt
in zijn eerste brief deze woorden van de profeet aan en zegt
dan: ‘Christus heeft onze zonden in zijn lichaam op het hout
gebracht (1Petr.2:24,25). Hier zien we een verband: het
lijden in de wereld is een direct gevolg van de zonde in de
wereld, ons aller zonde!
Lijden in de navolging van Jezus: de lijdende kerk
Er is ook een bepaalde vorm van lijden, die te maken heeft
met het feit dat we christen zijn. We zien dit op meerdere
gebieden: innerlijk en door wat er van buitenaf op ons
afkomt. Er is in ons leven onwil, opstandigheid en
eigenzinnigheid ten opzichte van God en zijn geboden.
Christen-zijn brengt strijd met zich mee. We leren belijden
dat we niet zijn, wie we hadden moeten zijn. Dat werkt
louterend. We leren meer en meer loslaten wat onze omgang
met God in de weg staat. We leren het onheilige
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onderkennen, belijden en bestrijden. Zulke moeite en
innerlijke strijd doen ons God nog meer nodig hebben dan
voorheen. In deze geestelijke strijd en verdrukking zit
loutering en geestelijke groei!
‘Wij moeten door veel verdrukkingen ingaan in het
koninkrijk van God’ (Hand. 14:22). Voor wie de Here Jezus
navolgt, geldt dat deze vorm van lijden ons deel zal zijn.
Opnieuw is het Petrus die laat zien dat de verbondenheid
met Jezus deze bepaalde soort van moeiten in het leven
inhoudt, maar ook dat dit deelhebben aan Zijn lijden voor
ons betekent, dat we zullen deelhebben aan zijn heerlijkheid
(1Petr.4:13; vgl. Rom.8:17; Fil.3:10).
Wanneer we openlijk uitkomen voor wat God van ons
vraagt, zal dat weerstand en zelfs tegenstand opleveren.
Mensen begrijpen ons opeens niet meer, we deden toch altijd
zo leuk mee?!
Ze gaan je mijden, negatief over je praten, je achterstellen
omdat je je leven inricht naar wat de Heer van gelovigen
vraagt. Soms gaan mensen je zelfs haten omdat je een
christen geworden bent. Ook dat is een vorm van lijden.
Zulk lijden om Christus’ wil is zelfs een duidelijk kenmerk
van de Heilige Geest in ons leven. Daarover hebben de Here
Jezus en de apostelen opmerkelijk veel gezegd (Matth.5:10;
Luc.6:22,23; 1Petr.4:14; vgl. 2Cor.1:5; 1Petr.2:19;
2Thess.1:5; Fil.1:29)! De manier waarop Jezus met het
lijden omging, wordt ons tot voorbeeld gehouden, namelijk
in de zin dat wij van Hem kunnen leren hoe wij ons in zulke
moeiten gedragen zullen (1Petr.2:21-23; Jac.5:10). Meer dan
eens klinkt de oproep om vol te houden in de strijd van het
geloof en daarin te blijven zien op Jezus (Hebr.12; 1Petr.4;
2Tim.1:8). In het NT is geen ruimte voor een
welvaartsevangelie, hoe goed God ook voor de zijnen zorgt!
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De Here God bemoedigt ons, dat hoe dan ook het lijden niet
eindeloos zal duren (Openb.2:8-11; Rom.8:18 en vooral
Openb.21:4). Jezus zelf is de garantie dat een gelovige er
door komt. Wat we ook meemaken, we zijn daarin nooit
alleen, vanwege onze verbondenheid met onze Heer en
Heiland! Hij is immers onze Zaligmaker! Voor wie gelooft,
geeft het evangelie de kracht van de hoop en het uitzicht op
een nieuwe toekomst. Nog los van het feit of wij dit altijd zo
diep als troostend (kunnen) ervaren!
Van het algemene en in het bijzonder lichamelijke lijden zijn
we zo (te snel) overgegaan naar het geestelijke lijden om
Jezus’ wil. Het meeste blijft in deze korte studie
onbesproken. Uit de bijbel wordt dít wel heel duidelijk: God
heeft de zonde, het kwaad en het lijden niet gewild. Dat het
er is, is aan de mens te wijten. Dat is het eerste antwoord op
de vraag naar het waarom van het lijden. We krijgen niet op
alle waarom’s een antwoord. Er wordt ons temidden van die
vele onbeantwoordbare vragen echter een begaanbare weg
gewezen: achter Jezus aan! Die weg loopt naar het leven. Zo
komen we in geloof en hoop uit boven lijden en dood. Dat is
de diepe weg van vertrouwen. Niet steeds zeggen: ‘daar en
daarom’, maar: daarhéén! We kunnen en behoeven God niet
te begrijpen om Hem toch te vertrouwen. Dat God ons erin
helpt en zegent!
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19. Verenig mijn hart, genees mijn ziel

Gemeenteleven
Wanneer mensen zich bij een christelijke gemeente of kerk
aansluiten, vinden ze in de warmte en liefde die er heerst
vaak nieuw leven. Langzamerhand leren ze meer mensen
kennen en gaan ze zich echt thuis voelen. Ze durven
vanwege die veiligheid hun maskers en remmingen wat los
te laten en zich kwetsbaarder op te stellen. Tenminste,
wanneer ze echt geestelijk willen groeien. Er zijn natuurlijk
ook altijd mensen in een gemeente die alles al menen te
weten of er met een forse (af)geslotenheid elke zondag weer
zitten, naar het lijkt enkel en alleen voor zichzelf. Maar wie
zich opener durft op te stellen, krijgt daardoor meer en meer
werkelijk contact met anderen en velen ervaren dat als een
diepe vreugde en innerlijke groei.
Gemeente van kringen
Door je kwetsbaarder op te stellen, ontdek je echter ook dat
een gemeenschap van mensen niet alleen fijn en gezellig,
maar ook een beproeving kan zijn. Dit komt eerder openbaar
als de onderlinge contacten dieper gaan, zoals op de
gemeentekringen. Daar ontmoet je elkaar in kleiner verband
en wordt er dieper op de dingen ingegaan. Juist de
gemeentekringen vormen een plaats van wederzijdse
relaties, waarin meer openbaar wordt wat er vanbinnen bij
een ieder leeft. Daar komt soms ook het gekwetste
gevoelsleven voor jezelf of de ander openbaar.
Iedereen wordt in z’n leven gekwetst. Een basisprincipe in
de psychologie is, dat iemand die zijn eigen gekwetstheid
niet onder ogen ziet, onherroepelijk anderen of zichzelf zal
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kwetsen. Mensen met een onopgeloste innerlijke pijn gaan
onbewust weer op zoek naar situaties waarin de
beschadigingen (bv. uit de jeugd) zich herhalen. Je zou
verwachten: ‘zó wil ik het nooit meer’, maar het werkt
blijkbaar anders. Deze gekwetstheid kan een struikelblok
voor goede relaties vormen. Het kan echter ook een kans zijn
om te groeien en gevoeligheid voor anderen te ontwikkelen.
Maar wie zijn of haar eigen verwondingen niet onder ogen
ziet, zal vaak of zelfs voortdurend anderen of zichzelf pijn
doen.
Innerlijke genezing
Daarom is het nodig dat iemand die leiding geeft de
confrontatie met het eigen levensverhaal heeft verwerkt en
de kwetsuren daaruit is te boven gekomen. Want anders
raakt je eigen onverwerkte levenservaring verstrengeld met
de taak die je hebt om leiding te geven in een groep. Een
signaal van ‘onverwerkt verleden tijd’ kan zijn wanneer
iemand leiding geeft door (hoe subtiel ook) macht uit te
oefenen in plaats van te dienen. Wanneer iemand tot de
ontdekking komt, dat hij of zij vaker dan gewoon een ander
beschadigt of pijn doet, zou dit een signaal moeten zijn tot
nadenken over het eigen mogelijk onverwerkte verleden.
Wanneer je door woorden of manieren iemand zo kwetst, dat
deze stilvalt of zelfs in tranen uitbarst of mensen zich van je
terugtrekken, dan heeft dat niets met leidinggeven te maken,
maar met het doorgeven van je eigen pijn. Een goede
(kring)leider beschadigt niet, maar beschermt en opent
wegen tot persoonlijke geestelijke groei. Wie denkt de ander
steeds te moeten kapittelen of verbeteren, laat daarmee door
macht zien wie de baas is. Leidinggeven is principieel
dienen. Ruimte geven zodat anderen op hun manier en wijze
kunnen groeien naar het beeld van de Here Jezus. Niet
iedereen jouw methode als de enige of beste voorschrijven,
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maar samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze
Heer. Er is juist in de christelijke gemeente recht om jezelf
te zijn en met respect behandeld te worden. Indien de
onderlinge bewogenheid en liefde daar niet werkt, waar dan
nog wel?

Signalen
Vooral in het intiemere gezins- of gemeentekringleven, waar
je vaker met dezelfde personen omgaat, lijkt het wel of
opstandigheid, jaloezie, vrees voor anderen of behoefte om
te overheersen of juist om weg te vluchten wonden uit de
jeugd weer openen. Wanneer er grote afstand is tussen
mensen of vluchtige contacten, ja dan kan iedereen met
iedereen optrekken. Wie vroeger niet bemind, verlaten of
overmatig beschermd is geweest en dat verleden niet
verwerkt heeft, zal juist door intieme relaties al die
verborgen ellende naar de oppervlakte zien komen. Een
signaal is angst voor de nabijheid van bepaalde personen die
teveel van ons vragen of alleen maar bang omdat de
aanwezigheid van die ene persoon ons herinnert aan onze
ouders die te autoritair waren of geen tijd hadden om naar
ons te luisteren. Wat kan een hart al niet verscheuren…
Angsten, zwakheden, onvermogen om met sommige mensen
of bepaalde situaties om te gaan, verstoorde gevoelens,
vreemde seksuele verlangens, teleurstellingen, jaloersheid,
haatgevoelens en de innerlijke behoefte om wat harmonieus
is bewust te verstoren en af te breken. Er kan wat in ons hart
huizen… Juist in het samenleven met anderen word je
bewust hoe weinig je werkelijk in staat bent die ander lief te
hebben, hoe gemakkelijk je iemand afwijst of hoe vaak je in
jezelf bent opgesloten. Pijnlijke openbaring van je grenzen
en de schaduwkanten van je eigen hart. Sommigen spreken
over verborgen monsters die ze niet de baas kunnen.
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Wonden en zonden. Niets menselijks is ons vreemd (vgl.
Matth.15:18-20).
Wanneer van die innerlijke ellende naar boven komt, zal de
christelijke gemeente een plaats zijn waar men eindelijk echt
luistert. Langzamerhand wordt het dan mogelijk de
beschadigingen
in
onszelf
te
onderkennen
en
schuldgevoelens of teleurstellingen die diep in ons
verborgen zijn te aanvaarden. Mensen kunnen om ons heen
staan, aandacht geven aan wie een gebroken hart in zich
omdraagt. Elk mens heeft een groot verlangen naar concrete
liefde, die onze vrijheid niet onderdrukt, niet manipuleert
maar in de vernieuwende verbinding met God brengt. De
innerlijke genezing zal beginnen op het moment dat we voor
het eerst of opnieuw ontdekken dat God ons op een
ongelofelijke manier bemint. Die ervaring kan juist binnen
een gezond gemeenteleven gestalte krijgen. De ervaring van
God in het gebed en tijdens de samenkomsten is genezend.
Wanneer het besef tot ons doordringt dat we aanvaard
worden in een gemeenschap die voor ons een veilige plaats
geworden is. Met onze wonden en alle onvolmaaktheden die
er in ons zijn, worden we door de werking van echte
christelijke gemeenschap langzaamaan in staat onszelf te
aanvaarden zoals we zijn en ontdekken we dat God ons te
lief heeft om ons zo te laten. Hij vormt ons naar het beeld
van zijn Zoon! We zijn gewond, maar worden bemind, we
strijden tegen de zonde en falen, maar vinden vergeving. Zo
wordt de gemeente een plaats van bevrijding, geestelijke
geboorte, innerlijke genezing en groei. Door de lofprijzing
worden mensen genezen, door de prediking gebouwd en
door het samen optrekken in gemeente(kring)verband
worden we sterk gemaakt in de geestelijke strijd.
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Liefde van God
We ontdekken dat God werkelijk van ons houdt en om ons
geeft, zoveel dat Hij alles gaf om ons te redden: zijn Zoon,
zijn Geest en zijn mensen. Door de geestelijke vernieuwing
kan je een gevoel van innerlijke vreugde ontvangen, een
bevrijding en een vrede die zo groot is dat je er zelf verbaasd
van staat. Het is als bij de verloren zoon, die met een
onmetelijke liefde door zijn vader bemind werd zoals hij was
en die daardoor al strijdend met zichzelf en zijn lusten de
ruimte vond om opnieuw naar de Vader te gaan. Daar begon
het feest!
In ons hart is er altijd wel een conflict. Altijd strijd tussen
hoogmoed en nederigheid, tussen afstand houden en liefde,
waarheid en leugen, openheid en gerichtheid op jezelf. Wie
met David bidt om een aan God toegewijd hart (Ps.86:11,12)
behoeft niet bang te zijn voor dat gekwetste of gewonde hart.
We mogen God daar zijn plaats laten innemen om ons hart te
reinigen en te verlichten, ons te sterken door zijn Geest in de
inwendige mens. Zo wordt ons hart door de macht van Gods
liefde en de inwoning van zijn Geest een plaats van nieuw
leven.
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20. Leven in de Geest van Jezus

Wat gebeurt er met je van binnen, wanneer je tot geloof
komt, wanneer de Heilige Geest in je komt wonen? Waarom
ben ik christen geworden? In een paar grote lijnen volgen
hier antwoorden uit het leven van gelovigen in het Nieuwe
Testament, die onze antwoorden mogen zijn.
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
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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 zaken
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 (EF1). 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
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(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:
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 mogen 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 uit zich bijvoorbeeld in ons 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 wordt je een Godlover!
In christelijke samenkomsten staat God en zijn Woord
centraal. 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.
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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 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 speciale ervaringen als
het spreken in tongen (beter: in talen) met uitleg, voor
getuigenissen, 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. 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. 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 voor wat ik ervan ervaar een vitale en
dynamische realiteit. Waarin voortdurend een weg is voor
143

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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