
 

D E L E N  V A N  H E T  G O E D E  V A N  G O D

Geloven is delen



Inhoud:
 

Inleiding
Het verhaal van de eik

Huisregels
Janick
Fabian

Zichtbaar aanwezig
Anneke

Femmeke
Op reis...

Lied: 'Al zo lang'
Claudia
Nicolaas

Hoe kijkt God naar mij?
Een tiener

Gedicht: 'God is in control'
Ontvangen

Anneke
Kwetsbaarheid is onmisbaar

 

Foto omslag: Heleen Smit



Inleiding

Dit boekje is een handreiking om samen na te
denken over hoe wij Gods aanwezigheid
opmerken in ons leven en om daarover in gesprek
te komen. We lezen in de Bijbel de verhalen over
Gods aanwezigheid in de levens van mensen,
over hoe Jezus leefde en hoe na Zijn hemelvaart
het christelijk geloof zich verspreidde. En we
geloven dat God nog steeds aanwezig is in levens
van mensen. Dat Hij een persoonlijke relatie wil
met ieder van ons. 

Als gemeente leven we hier samen uit. Zijn we
aan elkaar gegeven om samen te groeien in
geloof, om elkaar te bemoedigen en op te
bouwen. Toch zijn er veel verschillen tussen ons,
sommigen praten makkelijk over hoe God in hun
leven werkt, anderen voelen een drempel of
schroom. Dit boekje is een hulpmiddel om samen
in gesprek te komen over geloven, over de relatie
die God met ons heeft, over wat wij ervaren van
het verlossend werk van Jezus Christus in ons
leven.



Het biedt een paar verschillende manieren en
invalshoeken om hierover in gesprek te komen
met elkaar. Oefening baart kunst. Hoe meer we
hier samen over spreken, hoe makkelijker het
wordt. Op deze manier kunnen we leren van
elkaar en worden we toegerust om met elkaar,
maar ook met mensen buiten de kerk, te spreken
over God.

Er zijn verschillende persoonlijke verhalen van
mensen in dit boekje opgenomen, als voorbeeld
hoe God in levens werkt en altijd met het doel dat
God de eer krijgt. De Bijbel geeft ons de opdracht
de grote daden van God te vertellen. Alles wat in
dit boekje staat, is daarop gericht.

We hopen dat het zal leiden tot aan veel
gesprekken van hart tot hart…

Judith van Olst-ten Brinke



Verhaal: Judith van Olst  - ten Brinke
Illustraties : Frederike Windhorst





Er was eens een grote, stoere eikenboom.
Hij stond in een bos, niet ver hier vandaan.

Hij werd omringd door andere bomen, maar je kon zo
zien, dat hij de sterkste was.

Hij had een stevige, dikke stam, mooie flexibele takken,
vol in het blad. Er groeiden honderden eikels aan zijn

takken en zijn wortels waren lang en wortelden diep in
de vruchtbare grond.

Onder hem stond een bankje, zodat mensen konden
uitrusten in zijn schaduw en in zijn takken woonden

vogels en andere dieren. Hij bood beschutting aan
iedereen.

 
Op een dag kwam er een klein jongetje langs gelopen,

hij keek naar de boom en ging op het bankje zitten. Na
een tijdje keek hij omhoog en vroeg aan de boom: ‘zeg
boom, jij bent al heel oud en weet dus vast heel veel,

weet jij hoe ik iets van God kan zien?’ De boom vond het
een mooie vraag en voelde zich vereerd dat het kleine
jongetje dacht dat hij het antwoord wist. Hij zei; ‘nou,
daarvoor hoef je alleen maar naar mij te kijken, ik ben

groot en sterk, mijn takken zijn stevig, ik ben
vruchtbaar, je kunt schuilen in mijn schaduw, God

heeft mij gemaakt, dat kun je zo zien!’
 





De jongen keek naar de boom en zag dat hij gelijk had,
zoiets moois, dat kon alleen van God komen. Toch

voelde hij zich verdrietiger dan voor zijn vraag, want als
God te zien was in die sterke eik, dan was God voor

hem onbereikbaar, hij was klein, kon niks zonder papa
en mama en niemand kon bij hem schuilen. Verdrietig

liep hij naar huis.
 
 
 

Die nacht stak er een harde wind op, het stormde. En
omdat het zomer was, voelde de eik de wind aan zijn
takken trekken. Hij had moeite om te blijven staan,
moest zijn wortels uit alle macht vastklampen in de

grond, hoe hij ook zijn best deed, hij kon niet
voorkomen, dat één van zijn mooie takken afbrak, hij

was bang. Hij bad tot God en zei: “Heer, wilt U mij
beschermen, want ik voel me kwetsbaar met deze harde

wind, nu ik vol in het blad zit”  
 



De volgende dag kwam de boswachter langs met het
jongetje wat gisteren op zijn bankje had gezeten. Hij

zag de schade en zei tegen de boom. ‘wat ben ik blij dat
je omringd wordt door andere bomen, zonder zoveel

bomen om je heen, was je vast omgewaaid, zij hebben je
uit de wind gehouden. Het is jammer van je mooie tak,
maar ik ben blij dat je niet omgewaaid bent en hier nog

staat, dat we nog kunnen genieten van je schaduw’
 

De boom was dankbaar voor de woorden van de
boswachter en keek naar het jongetje wat vol ontzag

naar hem opkeek. Zou het jongetje nu nog steeds iets
van God in hem zien? Nu hij zo beschadigd was? Alsof

het jongetje zijn gedachten raadde, begon hij te praten.
'wat fijn dat God zoveel van je houdt, dat Hij andere

bomen om je heen heeft laten groeien, dat je niet alleen
bent, Hij heeft je beschermd. Denk je daaraan iedere

keer als je de lege plek van de afgebroken tak ziet, lieve
boom?'    

 
De boom schaamde zich opeens, voor zijn trots van

gisteren. Hij dacht terug aan de tijd,  toen hij nog moest
ontkiemen, een gebroken eikel was, waaruit een

sprietje leven groeide. 
 
 
 







 Hoe bang hij was geweest, als er grote voeten
aankwamen, en hoe hard hij had gebeden, dat hij

niet vertrapt zou worden. Hij dacht aan zijn
dankbaarheid toen de boswachter bordjes had

geplaatst, dat mensen alleen op de paden mochten
lopen en dat dat had gevoeld als verhoring van zijn
gebed. Ineens wist hij, dat dit het verhaal was, wat

de jongen moest horen, over hoe God zichtbaar
wordt. Hij begon te vertellen en de jongen ging zitten

op het bankje in zijn schaduw.
 

Hij vertelde over de zomer dat het niet regende,
hoeveel dorst hij had gehad en hoe afhankelijk hij

zich had gevoeld. Wanhopig soms, als zijn wortels
niet bij het water konden, dat dieper in de grond zat.
‘Maar’, zei hij tegen de jongen: ‘God zorgde voor mij,

Hij stuurde jouw vader, die mij extra water gaf en
uiteindelijk gaf Hij regen. Hij leerde mij daarmee

niet op mijzelf te vertrouwen, maar op Hem en
dankzij Hem, mag ik nu uitdelen van mijn overvloed.

Dat is hoe God zichtbaar wordt, Hij deelt uit en je
krijgt dan zoveel, dat je uiteindelijk er zelf van uit

kan delen’
 



Dit verhaal helpt ons op weg… Spreken over hoe
wij God ervaren in ons leven, vraagt van ons dat
we een inkijkje geven in ons hart. En dat vinden
we niet altijd fijn, dan kunnen we ons kwetsbaar
voelen. In de Bijbel lezen we dat Gods kracht in
zwakheid volbracht wordt, maar dat is makkelijker
gezegd dan gedaan.

Toch hebben velen van ons een of meerdere
momenten in hun leven ervaren waarin het niet
meer lukte op eigen kracht en juist op die
momenten Gods aanwezigheid ervaren hebben.
De meest bemoedigende verhalen komen vaak
van mensen die in de dieptepunten van hun leven
hebben geleerd om op God te vertrouwen. We
hebben een God van herstel, we hebben een God
die ons troost en die een relatie met ons wil. En
Hij heeft ons aan elkaar gegeven omdat we het
niet volhouden alleen.



Hierover in gesprek zijn vraagt een luisterende
houding, geen oordeel van en over de ander,
vrijmoedigheid en soms juist om te zwijgen. Maar
het vraagt soms ook dat we stoppen met
nadenken over wat de ander ervan vindt, en maar
gewoon vertellen. Het gaat uiteindelijk om Gods
eer, dat is waarom wij de goede dingen van God
vertellen!

Foto: Heleen Smit



Huisregels

In een goed gesprek voel je je THUIS 



Transparant = raam 
  Ik durf persoonlijk te zijn en wat van mijzelf te laten zien. 

Hoofd en hart = dak van de zolder 
  Mijn mening is niet het belangrijkst, het gaat om de liefde 
  van God  (n.b. puntdak wijst omhoog)

Uitnodigend = deur
  Ik luister en vraag om de ander te begrijpen, ik stel mij 
  open en oordeel niet

Innerlijke ruimte = binnen
  Ik geef de ander ruimte en laat die bij mij binnen komen.   
  Wat ik hoor, vertel ik niet aan iedereen. (integer = muur 
  van het huis) 

Stevige basis  = fundament
  Ik weet wat voor mijzelf belangrijk is en respecteer wat 
  voor de ander belangrijk en heilig is



Mij is gevraagd om een verhaal te delen waarin ik God ervaren heb
tijdens de vakantie. Tijdens de afgelopen zomer ben ik samen met 2
vrienden op vakantie geweest naar Georgië, een prachtig land met
een rijke geschiedenis en veel gastvrije mensen. 
De eerste indruk van het land was dat er enorm veel grote bergen
stonden met ongerepte natuur. Welke bestaat uit groene weiden
tussen en op de bergen, maar ook uit bulderende waterstromen
welke rechtstreeks uit de gletsjers door de bergen heen jagen.
Tijdens de eerste week hebben we een storm mee gemaakt waarbij
de donder, na de bliksemschichten, continu bleef doorrollen door
verschillende valleien. De kracht van de natuur was ongekend!

Janick



Op meerdere momenten moesten we denken aan Bijbelteksten. Zo
spreekt psalm 23 over groene weiden en waterstromen. Het wordt
allemaal zo écht! 
Wat avonden verder stonden we met onze LandCruiser in een
donker dal. Tijdens de gevaarlijke heenrit zijn we geen mensen
tegengekomen. Op het moment dat we hout aan het zoeken waren
voor het kampvuur, kwamen er zelfs meerdere zwerfhonden op ons
af. We waren niet angstig, maar voelden ons ook niet op ons gemak
in het dal. Wetende dat een roedel defensief, agressieve honden
ons in de gaten hield.
We hebben een poging gedaan om contact met de honden te
krijgen door het avondeten met hen te delen. Het was schemerig, en
toen… kwam er een onbekende man tussen de bergen aanlopen.
De onbekende man liep vlak langs ons heen, de honden waren in
eens gehoorzaam, braaf en volgden hun baasje.
De onbekende man vroeg ons met handen en voeten om met hem
op te trekken. We wisten niet waar wij aan toe waren, maar besloten
de uitdaging aan te gaan en het onbekende op te zoeken. Na een
aantal kilometers gelopen te hebben, kwamen wij aan bij zijn tent.
Die tent had heel veel weg van de verbeelding die ik heb bij de tent
van Abraham. 
Buiten de tent was met hout een stuk grond afgezet waar binnen
wel 200 schapen stonden. Om de aantal meters was een waakhond
vastgebonden voor bescherming van de schaapskudde. Uit de tent
kwamen één voor één de familieleden van de onbekende man naar
buiten lopen. Zijn oudste zoon slachtte voor ons een kip en zijn
vrouw en dochters begonnen eten voor ons te maken. 
Uiteindelijk hebben wij een aantal uur met hem doorgebracht. We
hebben samen heerlijk gegeten, genoten van de 



zelfgestookte sterke drank, kennis gemaakt met zijn zonen en
dochters en zijn een geweldige ervaring rijker! Zo hebben we nog
veel meer beleefd tijdens de vakantie!
Verschillende Bijbelteksten zijn tijdens de vakantie meer tot leven
gekomen. Het is mij wel duidelijk geworden dat God je leven kan
leiden. In sommige gevallen betekent dit dat je, blijkbaar dus ook
letterlijk, een donker dal in geleid kan worden. Als je volhoudt én
vertrouwt op God, dan kom je misschien wel de mooiste ervaringen
in je leven tegen ;)
Over doorpraten? Schiet mij vooral aan! Ik ben benieuwd naar je
verhaal!

Luistertip: https://www.youtube.com/watch?v=-_ABt0Udvc4 

Tekst en foto: Janick Klompjan



Afgelopen zomervakantie waren wij met ons gezin in Oostenrijk op
vakantie. Een mooie plek in Tirol omringd door de bergen waar we
tot rust konden komen. Genieten van elkaar en de prachtige
natuur. Dit jaar ging ik ook 2 dagen alleen met onze jongste zoon
weg, een soort vakantie in de vakantie. Dat heb ik ook met onze
dochters gedaan. Een moment om een mijlpaal te markeren;
overgang van de onderbouw naar de bovenbouw. Op de school
van Joah 'verhuis' je dan ook naar een ander fysiek gebouw. Een
mooi moment om te vieren. Met Anneke wordt vervolgens in 2
dagen het 10e jaar gevierd. Bij het verlaten van de basisschool
vieren we als ouders met kind ook die mijlpaal. Bert Reinds heeft
ooit die tip een keer gegeven op een avond in de Jeruzalemkerk
n.a.v. zijn boek 'vader zijn met hart en handen'. Een tip die ik van
harte kan aanbevelen :-)
Maar nu terug naar afgelopen zomer in Oostenrijk. Ik had het plan
opgevat om met Joah vanuit het dal naar een berghut te
wandelen, daar te overnachten en vervolgens weer via een andere
route terug te lopen. Zo gezegd zo 

Fabian



gedaan. De eerste dag was een prachtig mooie dag. Volle rugtas
mee met eten en drinken, een tandenborstel en de favoriete
knuffels van Joah. Onderweg hebben we genoten van de natuur, de
waterstroompjes uit de bergen, de koeien met bellen. We hebben
ook nog een berggems gezien en een marmot die uit z'n holletje
kwam. Mooie tocht, mooie dag. De volgende dag wou ik graag een
andere route terug, want een rondweg is toch wat leuker. Die
andere route was echter wel geclassificeerd als 'moeilijk'. Wat te
doen, ik wou graag via die kant weer terug maar zou het wel
verantwoord zijn. Na een paar wandelaars in de hut gevraagd te
hebben was ik al wat zekerder van mijn zaak. De uitbater van de hut
gaf de doorslag: 'goed te lopen met 'de jongen'. Je moet hem wel
helpen bij 1 stukje'. Met dat advies in het achterhoofd gingen we de
volgende dag vroeg op pad. Na het gezamenlijke ontbijt om 07:00
uur gingen we vol goede moed op weg. Het eerste stuk was
vermoeiend en had veel hoogtemeters. Een klein
sneeuwballengevecht bood afleiding. Toen kwamen we aan bij een
bergkam die we over moesten steken volgens de kaart. De route
markering liet echter zien dat we de bergkam moesten volgen. Na 2
markeringen gevolgd te hebben werd het pittig. Klauteren,
ploeteren, schuivend stapje voor stapje die bergkam af. Ik dacht: "dit
is het punt waar ik Joah moet helpen". En zo vervolgden wij onze
weg. Maar op een gegeven moment werd het ondoenlijk en de
markering ontbrak. Nog eens kijken op de kaart, nee dit klopt niet.
De route moet aan de andere kant van de bergkam zitten. Maar
terug werd wel een behoorlijke opgave, we zaten min of meer vast.
Daarnaast was ik ook mijn orientatie kwijt en wist niet meer waar de
markeringen zaten. De stress begon op dat moment 



op te spelen. Joah had ondertussen ook al in de gaten dat papa niet
helemaal meer zeker van zijn zaak was. Nadat ik een veilige plek had
gevonden en Joah opdroeg te gaan zitten wachten, ging ik aan de
andere kant van de bergkam uitkijken naar de juiste route. Op dat
moment schoot er verscheidene keren door mijn hoofd: "waarom
moest je nou weer die moeilijke route pakken, kon je het weer niet
laten". Dat waren geen fijne momenten, ook omdat je weet dat het
aan het einde van de dag het weer zou kunnen omslaan. Op dat
moment kon ik de route niet vinden en kroop ik weer terug naar
Joah. Nog een keer hetzelfde uitgehaald en Joah laten zitten terwijl ik
de weg terug aan het zoeken ging. De stress sloeg meer toe, totdat
ik in de verte een gemarkeerde steen zag! En ik zag ook hoe we die
konden bereiken en na wat langer turen en speuren zag ik ook de
juiste route. Dat bood perspectief. Ik ging direct al kruipend en
klauterend terug naar Joah. Joah voelde de spanning ook en was
stilletjes gaan huilen. Ik kwam naast hem zitten en kreeg een brok in
mijn keel. Want terwijl ik op mijzelf zat te mopperen en het bij mijzelf
zat te zoeken om het op te lossen, pakte Joah het anders aan. Hij gaf
mij een wijze les in afhankelijkheid en vertrouwen: "papa, ik ben
gaan bidden of God ons kan helpen en heb een liedje gezongen in
mijn hoofd'. Hij had dat gedaan vrijwel gelijk met het moment dat ik
de weg terug zag. Een verhoord gebed! Ik was opgelucht, intens
gelukkig maar ook nederig. Nederig omdat ik te vaak merk dat ik
alles zelf wil doen en oplossen. Maar we hebben een God die helpt
en dichtbij wil zijn.
De weg terug was niet makkelijk. Het lukte ons stapje voor stapje om
terug te komen en de gemarkeerde steen die ik had gezien te
bereiken. We hebben daar een foto gemaakt 



waarop Joah met gevouwen handen voor zit. Een mijlpaal en een
herinnering om nooit te vergeten. We kwamen er ook achter dat de
markering niet helemaal klopte en dat we op het verkeerde spoor
waren gezet. Uiteindelijk hebben we de tocht afgelopen en kwamen
we moe maar voldaan weer thuis. Een bijzondere tocht waarin we
hebben mogen genieten van Gods goedheid en grootheid. Niet
alleen in de overweldigende natuur, maar ook van heel dichtbij.



 

Zij zullen de heerlijkheid van Uw Koninkrijk in herinnering roepen en

van Uw macht spreken,

om de mensenkinderen Zijn machtige daden bekend te maken, de

glorierijke heerlijkheid van Zijn Koninkrijk.  

 Psalm 145: 11,12
 
 

    Bijbel open:
    Psalm 145

    Mattheüs 25: 31-46
 

Psalm 145 moedigt ons aan om van de grote daden van God te
vertellen. Het bezingt Gods grootheid en majesteit. Zien wij Gods
grootheid om ons heen? Zijn majesteit? Bijvoorbeeld in de
schepping? In grote daden in levens van mensen?
Mattheüs 25 schetst een andere kant. Hier lezen we dat wij Christus
dienen, door onze kwetsbare en gekwetste medemens te dienen.
Door zorg te dragen voor hen die lijden.
God wordt zichtbaar in kracht en in kwetsbaarheid. Hij is overal om
ons heen. Maar hoe vaak zijn we ons hiervan bewust?

 

Zichtbaar aanwezig



                 Om te doen:
 

Ga met 2 personen of een groepje wandelen in de natuur. Het
gaat niet om de kilometers, maar juist om het ‘kijken’. Als je iets
ziet wat je aan God doet denken, sta dan even stil en deel het
met elkaar. Je kunt dat doen vanuit de gedachte dat God
zichtbaar wordt in schoonheid, in kracht, in creativiteit. Als het
lukt, kun je met elkaar delen waarom je juist hierdoor geraakt
wordt. Je kunt samen beginnen met een (kort) gebed, waarin je
vraagt of God jullie Zijn aanwezigheid wil laten zien. 

                  Variant:
 

Spreek met een groepje af voor een volgende keer dat je bij
elkaar bent, foto’s te maken van dingen in de natuur die je doen
denken aan Gods aanwezigheid. Verder kun je bovenstaande
opdracht volgen, je voert het gesprek alleen niet samen buiten,
maar gezellig met een kop koffie in een kring of met z’n tweeën.

                 In gesprek over:
 

- Waar viel je oog op? Wat bleef je het meeste bij? En wat denk je
dat God je hiermee wil vertellen?
- Wat zag iemand anders, waar jij zelf wellicht aan voorbij gelopen
was en wat heb jij daardoor mogen leren of (opnieuw)
ontdekken?
- Heb je voorbeelden van ontmoetingen met mensen waarin je
ook iets van Gods aanwezigheid hebt mogen ervaren?



Op een morgen werd ik gebeld. Ik kreeg een heel moeilijke
boodschap te horen die ik moest doorgeven aan een geliefde.
Ik huilde om de ander en vroeg me af hoe ik dit zou moeten
vertellen?
Ik dacht ik bel eerst een vriendin, dat geeft vast lucht. Met dat
ik de telefoon pak, ging het door mijn hoofd: “Ga eerst bidden.”
Ik ben naast het bed (ik was boven) op de knieën gegaan en
heb vreselijk gehuild en met God gepraat. Ik weet niet meer
precies hoelang dit duurde, maar het luchtte wel op. Toen ik
amen zei ging de telefoon. Mijn vriendin, waar ik niet eens
iedere maand contact mee heb, belde om te vragen hoe het
ging. 

Dank u Heere voor de les en voor Uw liefde.

Anneke

Tekst: Anneke van Essen



Bevrijde boosheid

Boosheid vind ik maar een lastige emotie. Van jongs af aan sta ik
daar een beetje aarzelend tegenover. Niet alleen omdat ik gezien en
ervaren heb welke schade andermans boosheid kan aanrichten.
Maar ook omdat zelf boos zijn, voor mij altijd een beetje verboden
voelde. Boos is slecht, dacht ik. Als je boos bent, denk je niet aan
anderen die vast een goede reden hebben om zich zo te gedragen.
Als je boos bent, ben je ontevreden en ondankbaar. Je hebt pas
recht om boos te worden, als…Allerlei overtuigingen over boosheid
hielden me tegen om boos te zijn. Tenminste, van de buitenkant. 

 
Als je zo over boosheid denkt, is boosheid richting God natuurlijk
helemaal not done. God is altijd wijs, altijd goed en alwetend. Wie
ben ik als nietig mens om boos op Hem te zijn? Ik zou niet durven.
Gelukkig had ik ook heel veel redenen om God dankbaar te zijn. Ik
heb natuurlijk al eens gedeeld over wat God in mijn leven heeft
gedaan. Hoe Hij als de Goede Herder naar me toegekomen is en de
afgelopen jaren steeds een stukje van mijn leven genas. Omdat we
samen baden, en God antwoord gaf. Omdat Hij liet zien dat Hij
anders is dan mensen. Omdat Hij me leerde wat onvoorwaardelijke
liefde is. En zelfs toen ik dat nog niet wist, was God er wel bij. 

 
Als ik terugkijk op mijn leven, ben ik vooral heel dankbaar dat ik God
als meisje van 10 al leerde kennen als Redder en Zaligmaker. Ik zat
in de kerk, op de voorste rij. Het was best 

Femmeke



een moeilijke preek, met drie punten waarvan ik geacht werd daar
thuis een verhaal over te schrijven, dus ik moest goed opletten. Ik
zou niet meer weten waar het precies over ging. Ik weet alleen nog
dat ik ontzettend moest huilen omdat ik besefte: Jezus stierf voor
mij! Toen ik thuis kwam, heb ik een gedicht overgeschreven dat zo
begon: Dit is mijn troost in leven en in sterven, dat ik niet meer
mijzelf maar Christus toebehoor. Hij Die voor mij het leven wou
verwerven, toen Hij Zijn leven aan het kruis verloor. Misschien best
pittige kost voor een 10-jarige, maar vanaf dat moment heb ik me
altijd vastgeklampt aan het ‘horen bij God’. En dat was nodig. Het is
vast geen geheim dat mijn leven niet altijd bepaald over rozen is
gegaan. Het was vaak moeilijk, soms haast niet te verdragen, pijnlijk
en eenzaam. Maar al die jaren was God met mij. Kliniek in, kliniek uit.
Als ik opkrabbelde, als ik viel. Door zijn onverstoorbare liefde mocht
ik steeds een stukje genezen, vreugde vinden in het kennen van
Hem, mijn leven opbouwen, nieuwe mensen leren kennen, mezelf
geliefd en aanvaard weten. 
Eind goed, al goed, toch? Niet helemaal. Het is beter, veel beter. Het
is alleen nog niet altijd goed. En misschien worden sommige dingen
dat nooit. Dat is iets waar ik de laatste tijd best last van heb. Het
onder ogen moeten zien dat wonden dichtgroeien maar littekens
blijven, doet pijn. Het nog steeds aanlopen tegen het verleden, is zo
frustrerend en teleurstellend. ‘God, hoelang nog?’, denk ik soms, ‘ik
ben het lopen door de woestijn een beetje zat. Waar is het beloofde
land?’ Als ik dat denk, schrik ik een beetje. Dat klinkt niet echt
dankbaar. Misschien vat God het wel op als een verwijt. En Hij is zo
goed voor me geweest. Hij geeft steeds oases in de woestijn. En net
zoals God het 



volk Israël voorging in de woestijn met de wolk- en vuurkolom, zo is
Hij bij mij geweest. Elke dag van mijn leven. Er is nu eenmaal
gebrokenheid hier op aarde. Waarom zou ik daar geen last van
hebben? Mag ik wel zeggen dat ik er moe van ben?
Toen ik dat een tijdje terug met twee vriendinnen uit de gemeente in
gebed voor God bracht, gaf Hij een prachtig antwoord. Ten eerste
zei Hij dat het logisch is dat ik niet blij word van de woestijn. Het is er
heet, je krijgt er dorst. Het is geen fijne plek. Er is niets vreemds aan
om daar niet te willen zijn. Maar God gaf ook de ruimte om te
vertellen wat me dwars zat. Om boos te zijn. Boos om alles wat
gebeurd is, om de gevolgen daarvan die niet allemaal terug te
draaien zijn. Om de soms dagelijkse worsteling, niet alleen van
mezelf maar ook van anderen die me lief en dierbaar zijn. Of waren,
omdat ik hen onderweg verloren ben. Boos op de hardheid van het
leven, op de wreedheid van de woestijn. Het luchtte op om mijn
klacht eruit te gooien. Alsof mijn boosheid bevrijd werd en er ruimte
voor kwam. 
Maar, wat nog mooier was: God bleef dichtbij, Hij luisterde. Hij zei
niet ‘zeur niet zo’, of ‘zie je niet wat je allemaal wél gekregen hebt?’
Hij begreep dat het en-en kan zijn. Dat ik dankbaar was, maar ook
verdrietig. Blij maar ook boos. Ik voelde me net mijn boze neefje, die
opgetild wil worden door zijn moeder maar tegelijkertijd tegen haar
benen schopt. Maar God hield me vast. En Hij houdt me vast. En Hij
begrijpt dat je soms geen woorden meer hebt, rusteloos bent, het
even niet meer voor je ziet. Hoe ik dat weet? Toen ik niet wist wat ik
tegen Hem zeggen moest, bracht God het lied van Sela ‘Vreugde van
mijn hart’ in mijn gedachten. Ik las de tekst en wil die ook met jullie
delen. In dit lied komt 



mijn klacht en Gods antwoord samen. Mijn droogte en Zijn
overvloed. Mijn verdriet en Zijn vreugde. 

Ziet U mijn rusteloze hart
Dat naar U vraagt, op antwoord
wacht
Luister o Heer, waar moet ik 
heen
Ik heb U nodig, U alleen

Geef mij het levend water, Heer
Mijn bron staat droog, ik heb 
niets meer
Houd mij met beide handen vast
En troost mijn rusteloze hart

Jezus, laat Uw aanwezigheid
Mijn diepste vreugde zijn
U die mij naar het water leidt
Een bron in de woestijn

Vrede vervult mijn hart
Liefde stroomt bij mij binnen
Jezus, U bent mijn kracht, 
o Heer
U, de vreugde van mijn hart

Voor God hoef je niets achter te houden. Psalm 62: 9 zegt dat ook
zo mooi: ‘Vertrouw op Hem te allen tijde, volk; stort uw hart uit voor
Zijn aangezicht. God is voor ons een toevlucht’. Naar God mag je
vluchten in vertrouwen, maar 

Water dat opwelt uit een bron
De plaats waar ik U tegenkom
Water dat sprankelt en dat
leeft
Het nieuwe leven door de
Geest

Jezus, laat Uw aanwezigheid
Mijn diepste vreugde zijn
U die mij naar het water leidt
Een bron in de woestijn

Vrede vervult mijn hart
Liefde stroomt bij mij binnen
Jezus, U bent mijn kracht, 
o Heer
U, de vreugde van mijn hart



ook met je hart dat ergens van overstroomt. Dat sluit elkaar niet uit.
Hij blijft erbij, ook als je moeilijke gevoelens ervaart – zelfs boosheid. 
En, Zijn aanwezigheid kan ook tot uiting komen in mensen om je
heen. Mensen uit de gemeente die willen delen in je vreugde, maar
ook in je verdriet en boosheid. Ik hoop dat we met elkaar ook steeds
meer mogen leren open te zijn over wat ons bezighoudt. Over wat
God in ons leven doet. Of misschien juist over wat je zou willen dat
God in je leven zou doen, omdat je iets zo mist, of ergens zo
teleurgesteld of boos over bent. Zodat we met elkaar kunnen
meebidden, meehuilen, meedanken en meevieren.

Tekst: Femmeke van de Berg



Op reis….

Die twaalf stenen die zij uit de Jordaan genomen hadden, richtte

Jozua op in Gilgal. Hij zei tegen de Israëlieten: Wanneer uw kinderen

morgen aan hun vader vragen: Wat betekenen deze stenen?

dan moet u uw kinderen laten weten: Op het droge stak Israël deze

Jordaan over, want de HEERE, uw God, heeft het water van de

Jordaan voor uw ogen doen opdrogen, totdat u overgestoken was, zoals de

HEERE, uw God, met de Schelfzee gedaan heeft, die Hij voor onze

ogen heeft doen opdrogen, totdat wij overgestoken waren, opdat alle

volken van de aarde zouden weten dat de hand van de HEERE sterk is;

opdat u de HEERE, uw God, alle dagen vreest.       Jozua 4: 20-24

Bijbel open:
    Exodus 13: 17 – 22

    Jozua 4: 1-24
 

Israël gaat op reis naar het beloofde land. Het zal een zware reis
worden, dwars door de woestijn. Maar God is erbij. Zichtbaar
aanwezig wijst Hij de weg. Aan het begin en het eind van de reis
baant Hij een weg, waar geen weg lijkt te zijn, dwars door het water.
Israël krijgt de opdracht dit niet te vergeten. 



In Jozua 4 lezen we over een gedenkteken wat iedereen die er
langsloopt herinnert aan de grote daden van God en wat uitnodigt
om hierover te blijven vertellen.

Om te doen:

Wandelen in het belevenisbos in Lelystad. In dit bos kun je kiezen,
kies je de geëffende wandelpaden, of kies je voor de obstakels naast
de paden. Door soms iets uit je comfortzone te gaan (voor echte
durfals is een bezoek aan een klimbos een leuk alternatief) kun je
ervaren hoe het voelt om even niet de controle te hebben die je zou
willen. Sta eens stil bij wat er hierbij gebeurt in je lijf, waar voel je
dat? En wat voel je dan? Is dit een gevoel wat je kunt vergelijken met
een gevoel in je geloofsleven?

                  In gesprek over:

- Heb je wel eens een moeilijke reis meegemaakt (letterlijk, of
misschien meer geestelijk)? Heb je hierin Gods aanwezigheid
ervaren?
- De doe-opdracht ging over vertrouwen en soms even je
zekerheden loslaten. Hoe heeft dat met geloven te maken voor jou? 
- Heb jij ‘gedenktekens’ in je leven? Een voorwerp of iets anders wat
je herinnert aan de aanwezigheid van God?



Al zo lang…

Al zo lang onbereikbaar ver

Geen stem, geen wil om er te zijn

Schuw en stil, dwalend her en der

Onopgemerkt verdwenen in de tijd

De rest is veilig binnen en 

nog steeds ben jij niet thuis

Was de tocht voor jou misschien te zwaar

Je ligt toch niet bedolven en bekneld 

onder het puin

Nee! Dat nooit! Wacht, Ik kom er aan!

Ik voel je tranen branden in mijn hart

Ik ken je diepste vragen, hoor je snikken 

in de nacht

En nu hoor Ik ook je stem die ‘K uit duizenden herken

En ik draag je naar het lichten van de dag

Al zo lang heb Ik op jou gewacht

Ik zocht je waar Ik jou voor ’t laatst nog zag

Wist je niet hoe Ik naar jou verlang

Loop jij nu nog te dwalen door de nacht

De rest is veilig binnen en nog steeds ben jij niet thuis

Was de tocht voor jou misschien te zwaar

Je ligt toch niet bedolven en bekneld onder het puin

Nee! Dat nooit! Wacht, Ik kom er aan!

Ik voel je tranen branden in mijn hart

Ik ken je diepste vragen, hoor je snikken in de nacht

En nu hoor Ik ook je stem die ‘K uit duizenden herken

En ik draag je naar het lichten van de dag! Tekst:  Arjan Blankenspoor
https://youtu.be/LuvtdFtirc0

Foto: Jan Smit



Vreugde in de Heere

Op donderdag 1 april 2020 kreeg ik de diagnose eierstokkanker en
daarmee begon er een compleet andere fase van mijn leven.
Natuurlijk had ik daarvoor wel eens nagedacht over de vraag hoe
het zou zijn om ernstig ziek te worden. In mijn
voorstellingsvermogen toen leek me dat een van de ergste dingen
die me zou kunnen overkomen en het was mijn verwachting dat
mijn leven dan heel moeilijk zou worden. Toen die ernstige ziekte
realiteit werd, bleek de werkelijkheid toch anders te zijn dan ik
verwacht had. Als ik nu terugkijk op het afgelopen halfjaar, zijn er
zeker moeilijke momenten geweest, maar meestal voelde ik me blij,
gelukkig en ‘lichtvoetig’. Ik heb een tijdje geleden nog tegen Nicolaas
gezegd dat het voelde alsof ik huppelend door het leven ging. Ik heb
me veel afgevraagd hoe dat mogelijk is en ik denk dat ik een paar
antwoorden gevonden heb. 

Claudia



Toen ik donderdag 1 april de diagnose eierstokkanker te horen
kreeg, begon de moeilijkste periode die ik ooit in mijn leven
meegemaakt heb. Die eerste dagen en nachten waren heel zwaar. Ik
begreep totaal niet wat er gebeurde in mijn leven en wat Gods
bedoeling zou kunnen zijn met deze ziekte. Zondag 4 april was het
Pasen en toen werd ook in de gemeente bekend dat ik ziek was.
Vanaf dat moment veranderde de situatie. Mijn ogen gingen (weer)
open voor het feit dat Jezus de dood overwonnen heeft en ik voelde
me gesterkt. Ik kan het niet goed onder woorden brengen, maar ik
voelde me gedragen en omringd door de gebeden van de mensen
om mij heen. 
Ik heb altijd geloofd in de kracht van gebed, maar het was vaak een
‘theoretisch’ geloof. De afgelopen periode heb ik de kracht van
gebed ook sterk ervaren. Er waren momenten dat ik zelf geen
woorden had, maar dat ik me als het ware voor de troon van God
gebracht voelde. Dat waren momenten dat ik echt leunde op de
gebeden van anderen. 
Een van die momenten wil ik delen om dit te illustreren. Toen ik in
het ziekenhuis lag na mijn operatie, ging het herstel in eerste
instantie erg voorspoedig en de verwachting was dat ik vrijdag naar
huis mocht. Maar in de nacht van woensdag op donderdag ging het
niet goed. Ik voelde me ongelooflijk beroerd en ik had de hele nacht
wakker gelegen. ’s Ochtends bleek ik ook nog eens koorts te
hebben, dus het zag er niet naar uit dat ik de volgende dag naar
huis kon. Om half negen belde Nicolaas om te vragen hoe het ging
en toen ik vertelde dat ik me totaal niet goed voelde, heeft hij –
zonder dat ik het wist – aan verschillende mensen om gebed
gevraagd. In heel korte tijd veranderde de situatie toen compleet:
het beroerde gevoel verdween en 



dat niet alleen, ik ging me kiplekker voelen. Toen de verpleegkundige
mijn temperatuur weer kwam opnemen, bleek de koorts ook
verdwenen te zijn. De volgende ochtend, vrijdag, mocht ik naar huis
en zondagochtend kon ik weer in de kerk zijn. 
God verhoort niet alle gebeden op deze manier, maar het laat wel
zien hoe God gebed wil gebruiken. Dat is het eerste antwoord op
mijn vraag hoe het mogelijk is dat ik meestal blij ben en vrede ervaar
ondanks mijn situatie: God gebruikt gebeden om mij kracht te
geven. Het tweede antwoord heeft daarmee te maken. 
Hoewel de omstandigheden en de feiten in mijn leven heel zorgelijk
waren (en zijn), heeft God Zijn aanwezigheid en zorgende nabijheid
meestal doen ervaren. Niet dat God er voor die tijd niet was, maar
nu het zo moeilijk werd, heeft God op meerdere momenten en op
allerlei manieren laten merken dat Hij van mijn situatie af weet en
me niet los zal laten. En dát, dat de almachtige Schepper van hemel
en aarde laat merken dat Hij van je af weet en je kent en ziet, dat
maakt een situatie zó anders. Het heeft mij de afgelopen tijd in ieder
geval bijzondere kracht, blijmoedigheid en lichtvoetigheid gegeven
en me de les geleerd dat geluk en vrede niet afhangen van uiterlijke
omstandigheden, maar alleen van de relatie met God. 

‘…omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Daarom
is mijn hart verblijd…’
Psalm 16:11

Tekst: Claudia de Gelder



Nicolaas

Gods woord geeft moed
Dit stukje schrijf ik met het doel om je aan te moedigen op Gods
Woord en Zijn beloften daarin te vertrouwen. Misschien juist wel als
je het heel moeilijk hebt met iets. 
Op 1 april hoorden wij dat Claudia kanker had. Met name de
nachten tot de CT-scan op 7 april waren zwaar. We konden de slaap
soms moeilijk vatten en waren bang voor een heel slechte uitslag.
Maar juist deze nachten heeft God willen gebruiken om ons te leren
vertrouwen op wat Hij zegt in Zijn Woord. 
Twee psalmen gaan in het bijzonder over goed slapen, namelijk
psalm 3 en 4. In psalm 3 vertelt David hoe hij midden in tegenstand
neerlag en sliep, en daarna ontwaakte, want de HEERE
ondersteunde hem (vers 6). In de volgende psalm roept David uit de
benauwdheid om Gods genade en of Hij wil luisteren naar zijn
gebed (vers 2). Daarna spreekt hij vol vertrouwen uit dat de HEERE
hoort als hij tot Hem roept (vers 4). In het volgende vers gebruikt hij
een woord, dat ook onze benauwdheid in die nachten goed
omschrijft, namelijk dat je ontzet kunt zijn. Ontworteld, losgeslagen,
verbijsterd. David schrijft direct daarna dat je in die verwarring niet
moet zondigen, maar in je hart moet spreken en stil zijn. Daarna
wordt in de psalm heel duidelijk dat God zijn gebed heeft verhoord.
David ervaart meer blijdschap in het hart dan je kunt hebben tijdens
een oogstfeest met nieuwe wijn! Hij sluit af met de woorden ‘In
vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want U alleen, HEERE,
doet mij veilig wonen’ (vers 9). 
Juist deze psalmen waren bij mij kort daarvoor op het netvlies
komen te staan, ik weet niet meer hoe en waarom. Toen wij weer
eens wakker lagen, herinnerde ik mij deze 



psalmen weer. Tegelijkertijd was er een bepaalde boosheid in mij.
Waarom kon David wel rustig slapen en ligt Claudia wakker, terwijl
juist zij nu haar rust zo nodig heeft? Natuurlijk hadden we gebeden
voor een goede nachtrust voor het slapen gaan, waarom verhoorde
God dat gebed dan niet? Toen bedacht ik mij dat in deze twee
psalmen ook de gebedshouding van David duidelijk wordt: ‘Met mijn
stem riep ik tot de HEERE’ of ‘Sta op, HEERE, verlos mij’ of ‘Als ik roep,
verhoor mij’. Dat gaf mij vrijmoedigheid om zelf ook letterlijk te gaan
roepen tot God om verhoring, voor en met Claudia. Ik vroeg haar of
ik voor haar mocht bidden op grond van psalm 3 en 4. En ik heb
zelfs zoiets gezegd als ‘en ik ga nu echt stevig aandringen bij God,
waarom zegt Hij anders al die dingen tegen ons in de Psalmen?’ Die
vertwijfeling hebben we gezamenlijk toen ook uitgeroepen tot God.
God heeft deze gebeden direct willen verhoren die nacht, en ook de
nacht erop! We werden vol vrede en hoop wakker. 
De avond vóór de dag van de CT-scan kwamen de dominee en onze
wijkouderling op bezoek. Wij hebben veel met elkaar besproken,
waaronder deze gebedsverhoring. Toen de wijkouderling het bezoek
wilde gaan afsluiten, vertelde hij dat hij bij het voorbereiden van een
Bijbelgedeelte was uitgekomen bij ….. psalm 3 en 4! Opnieuw
klonken die machtige woorden. God bevestigde op deze manier het
werk van Zijn handen. Dat was zo’n bemoediging, daar werden we
stil van. In het afsluitende gebed bad de ouderling vervolgens de
volgende zin: ‘één van ons is ziek, we kunnen haar niet missen’. Dat
ontroert mij nog steeds. Om een broeder vanuit zijn eigen verdriet
zo te horen bidden voor onze situatie. Wij hebben ons gedurende
de ziekteperiode mogen vasthouden aan wat Jezus sprak toen hij
hoorde dat Zijn vriend Lazarus ernstig ziek was. ‘Deze ziekte is niet
tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God,
opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt (Joh. 10:4).’ Als
God alle eer en heerlijkheid krijgt dan is het goed, in leven of in
sterven.

Tekst: Nicolaas de Gelder



Hoe kijkt God naar mij?

Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon; en als u een

zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus.    

Galaten 4:7

Bijbel open:
    Galaten 4: 1-11

    Romeinen 8: 31-39
 

Soms blijft de bijbel op afstand, kan het voelen alsof God ‘toen’
aanwezig was, waar voelt Hij nu zo ver en voel je jezelf zo nietig. Dan
is het goed om te lezen hoe God naar ons kijkt. In Galaten 4 (maar
ook in Romeinen 8:15) lezen we dat we Gods kinderen worden
genoemd. Niet zomaar, maar door het bloed van Jezus Christus zijn
wij vrij gekocht.
Aan het einde van Romeinen 8 lezen we dat we meer dan
overwinnaars zijn, niet in eigen kracht (lees als je tijd hebt Romeinen
7 en 8 helemaal), maar in Gods kracht.

 
 

Om te doen:
 

Kijk de film ‘the butterfly circus’. Deze is te vinden op YouTube en
duurt circa 20 minuten. Er is een variant met Nederlandse
ondertiteling. Of kijk de film ‘Niemand is zoals jij’ – Max Lucado, ook
te vinden op YouTube, deze duurt 27 minuten. Of lees het boek
Niemand zoals jij van Max Lucado.



In gesprek over:
 

- Maakt het verschil hoe God naar je kijkt?
- Zijn er onzekerheden in je leven die je zou willen delen en waarin
anderen wat voor je zouden kunnen betekenen door samen te
bidden of op een andere manier?
- Is er een bijbeltekst om uit je hoofd te leren die je eraan kan
herinneren hoe God naar je kijkt?

Foto: Heleen Smit



Ik zat een tijdje geleden door Netflix heen te kijken en ik vond een
film die me wel aansprak. Deze film bleek Christelijk te zijn, iets wat
me pas opviel toen ik hem aan het kijken was. Halverwege de film
kwam een tekst uit Jeremia naar voren. Het gaat om Jeremia 29 vers
11. Hierin staat het volgende: 

Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie
geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle
toekomst geven. 

Deze tekst sprak mij heel erg aan, omdat ik altijd al iemand ben
geweest die zich over van alles druk maakt. De toekomst is altijd al
één van deze vele dingen geweest. Zeker op het moment dat ik die
film aan het kijken was, maakte ik me zorgen over van alles. Dit is nu
een van mijn favoriete teksten, omdat het me heeft laten zien dat al
mijn zorgen onnodig zijn en dat ik ze bij God mag neerleggen. Ik
mag op God vertrouwen dat het allemaal goed komt. Als ik me nu
zorgen maak om iets, val ik vaak terug op deze tekst. Het geeft me
hoop en het laat me weten dat God er altijd voor me is. 

Een tiener



“"God is in Control”  

Niet voor niets geleerd voor secretaresse

Ik regel alles wel, ik ontzorg, ik organiseer

Ik plan in, houd alles bij en notuleer

en dat alles met precisie en accuratesse

De lat ligt hoog, ik kan er maar nét bij

Het zorgt wel voor stress, tijdsdruk en haast

Net een sneltrein die voorbij raast

Belangrijke haltes in mijn leven raast ie zomaar voorbij

Dan plotseling staat het sein op rood

God de Vader spreekt, ’s nachts, via een kinderlied

Heel duidelijk en helder, Hij ontziet me niet

Hij heeft mij gezien en zag een kind in nood

“Ho, stop! Sta eens even stil

Waar wil je heengaan of maakt dat geen verschil?

Ho, stop! Ga er niet vandoor

Je leeft toch niet zomaar, je leeft ergens voor!”

Waarvoor leef ik eigenlijk, wat is mijn reisdoel?

Ik ben uitgeput van al het regelen en denken

Er is geen ruimte in mijn hoofd, geen rust om bij te tanken

Weet U eigenlijk wel hoe beroerd ik me voel?

Mijn playlist vol met liederen over rust en overgave aan U

“God is in Control”, Hij heeft de regie over mijn leven

Maar Heere, waar is mijn hoop, mijn moed gebleven?

Heere God, wat moet ik nu?Ge
di
ch

t



Het leven is niet maakbaar, onbewust vond ik dat wel

Ik kon het wel alleen dacht ik, God was overbodig

Maar nu besef ik: “Vader, ik heb U zó nodig!”

U leert me inzien dat ons leven meer is dan “kinderspel”

U wilt rijkelijk geven: genade, liefde, rust en kracht

Maar dan moet ik het stuur wel uit handen geven

Ik mag het overlaten aan de Machinist van mijn leven

en in Uw spoor gaan, U houdt de wacht

Voor anderen bidden, een lied doorgeven en zingen tot Uw eer

Heere, ik weet nu voor wie ik leef: voor U en voor mijn

naasten!

Ik mag rustig aan doen, U volgen, ik hoef me niet te haasten

Dank U wel Vader, voor alle zegeningen die ik ontvang, keer

op keer

( Een gedicht ter ere
van God, geschreven
door Marjan Petersen-
van Dorsten

(Bijpassend lied: “God
is in Control” van Twila
Paris:
https://youtu.be/r6Eiv1
r5UnE)

Foto: Heleen Smit



Ontvangen
Op die dag zult u zeggen:

Dank de HEERE, roep Zijn Naam aan,

maak Zijn daden bekend onder de volken,

roep in herinnering dat Zijn Naam hoogverheven is.

Zing psalmen voor de HEERE, want Hij heeft zeer grote dingen

gedaan.

Laat dit bekend worden over heel de aarde! 

         Jesaja 12: 4,5

Bijbel open:
    Psalm 23
    Jesaja 12

 
Psalm 23 schetst het beeld van onze Heere als herder. We lezen
van zorg, van bescherming, van overvloed, van Zijn nabijheid. God
geeft om ons en wil ons veel geven. 
Jesaja 12 zou ons antwoord kunnen zijn op die zorg van God. We
mogen leven vol vertrouwen en dat kan zoveel vreugde geven dat
we ervan gaan zingen

 
 

Om te doen:
 

Kies een lied wat jou raakt en laat dit horen aan iemand of in de
groep, deel daarbij jouw verhaal. Dit kan met twee of meer
personen.



Variant:
 

Kies een lied voor iemand anders, om hem of haar te bemoedigen,
laat dit horen en vertel waarom je dit lied voor hem of haar gekozen
hebt. Als je dit in een groepje doet, kun je ‘lootjes trekken’ en kies je
een lied voor degene die je getrokken hebt. Of je besteedt hier
meerdere momenten aan en laat alle deelnemers voor 1 persoon
liederen kiezen en laten horen, waarbij steeds iemand anders aan
de beurt is.

 
 
 

In gesprek over:
 

- Meerdere mensen beschrijven hoe ze een lied in gedachten
kregen en zo door God ergens aan werden herinnerd of op
gewezen. Is er een lied waarbij jij een verhaal hebt?
- Eén van de opdrachten gaat om het ‘ontvangen’ van liederen die
anderen aan je geven. Vaak vinden we geven makkelijker dan
ontvangen, hoe is dat voor jou? En heeft dat ook invloed op je relatie
met God?



Op een dag maakte één van mijn lieve kinderen mij boos. De
precieze reden weet ik niet eens meer, maar het had vast met
eerlijkheid te maken, want dat is voor mij nogal een gevoelig punt.
Toen ik moeder werd, nam ik mij voor mijn kinderen niet te slaan.
Tja, zo`n voornemen van “Ik ga het beter doen”. Maar toen dus zo`n
moment waarop ik mij dus niet onder controle had. Ik hief mijn hand
op om een gigantische mep uit te delen en hoorde een stem:
“Verhardt u niet, maar laat u leiden.” Mijn hand ‘bevroor’ in de lucht
en ik heb dat lieve kind waar ik nog steeds vreselijk boos op was
naar boven gestuurd en gezegd dat ik er later op terug zou komen.
Hoe dat is afgelopen weet ik ook al niet meer. Wel weet ik dat ik heel
lang gezocht heb naar waar deze regel nu toch vandaan was
gekomen. Het kon niet anders dan van God zijn, maar ik kon me niet
voorstellen dat hij zo maar uit het niets kwam. Ik had hem vast al
eens eerder gelezen of gehoord. Sommigen van u zullen meteen
zeggen: “O, dat is een regel uit een psalm”, maar zo goed kende ik de
psalmen niet. Dus met de concordantie aan de slag, maar nergens
in de Bijbel deze letterlijke tekst. Tot ik een paar weken later in de
kerk Psalm 95 vers 4 zong, waarvan de laatste regel: “Verhardt u
niet, maar laat u leiden”. God kan en wil gezins- en familiepatronen
doorbreken.

Dank U, Heere.

Anneke

Tekst: Anneke van Essen



Kwetsbaarheid is onmisbaar

Niemand is minder, niemand is meer, ieder is nodig bij de Heer,
zingen Elly en Rikkert in het liedje ‘Dit is m’n hand en dat m’n
voet’ (OTH 489). Het liedje gaat over de gemeente als lichaam
van Christus, een beeld dat Paulus beschrijft in 1 Korinthe 12.
God heeft ons, die ‘van één Geest doordrenkt zijn’ (vs. 13), ieder
een eigen plek gegeven in de gemeente. Veel leden dus, maar
één lichaam – zoals je oor, mond, voet en al je andere
lichaamsdelen samen jouw lichaam vormen. Daarbij kunnen
we niet zonder elkaar. Je hoofd kan immers ook niet tegen je
voeten zeggen dat ze niet nodig zijn.

Ieder is nodig bij de Heer, dat klopt dus. Maar niemand is
minder, niemand is meer, is dat eigenlijk wel waar? Ik denk dat
Paulus iets anders zegt. De leden van het lichaam die de
zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist zeer noodzakelijk (vs.
22). God heeft het lichaam zo samengesteld, dat Hij aan het lid
dat tekortkomt, groter eer gaf (vs. 24). Juist wie zwak schijnt te
zijn, juist wie tekortkomt, is dus meer!

Ik werk in de psychiatrie en doe onderzoek naar de samenhang
tussen geloof en psychisch lijden. Bovengenoemde teksten
raakten mij toen ik een stuk schreef over de manier waarop
verschillende psychische aandoeningen invloed hebben op het
horen van de preek. Waarom zou je hier aandacht voor hebben
in de gemeente, vroeg ik me af. Omdat het dus niet goed gaat
wanneer je het niet doet! Dan functioneert het lichaam van
Christus niet. Dan doe je God en elkaar tekort. 



Nu heeft ‘de zwakste’ en ‘het lid dat tekortkomt’ natuurlijk niet
alleen te maken met psychische problematiek. Maar veel
mensen met psychische klachten voelen zich wel klein en
minderwaardig en schamen zich vaak voor hun kwetsbaarheid.
Soms voelen ze zich gestigmatiseerd – meestal niet ten onrechte
-, wat helaas ook weer leidt tot zelfveroordeling en zelfstigma.
Paulus laat dus een krachtig tegengeluid horen: juist als je
zwak lijkt, als je last hebt van je eigen kwetsbaarheid, juist dan
ben je het meest nodig. Want dan laat je zien waar het nu echt
om gaat in het Koninkrijk van God. Horen zwakheid en
kwetsbaarheid niet bij de kern van het Evangelie? Toen wij
krachteloos (en goddeloos) waren, tot niets goeds in staat, toen
zond God Zijn Zoon in de wereld om ons te redden (Rom. 5:6).
Jezus vernederde zich en maakte zich de minste van allen toen
Hij mens werd zoals wij, met alle ziekte en zwakheid die daarbij
hoort (denk aan de lijdende Knecht, Jes. 53). Hij deelde in onze
angsten en pijn, in onze gebrokenheid en lijden (Hebr. 2: 17-18,
5: 7), om ons ook daarvan te verlossen. 

Nog even terug naar je minderwaardig voelen, schaamte en
stigma, want daar zegt Paulus ook iets over. Aan de leden van
het lichaam die wij als minder eervol of oneerbaar
beschouwen, verlenen wij groter eer  (vs. 23). De Nieuwe
Bijbelvertaling is hier duidelijker. Die spreekt over de leden van
ons lichaam waarvoor we ons schamen, en die we met
zorgvuldigheid en respect behandelen. Schaamte wordt dus
omgekeerd binnen de gemeente: kwetsbaarheid en tekort
hoeven niet weggestopt te worden, maar mogen er zijn en
worden met respect, voorzichtigheid en zorgzaamheid
omgeven. 

 



Ik vind dat heel bijzonder, en kan God daar intens
dankbaar voor zijn, dat Hij zó is, dat Hij zó werkt, ook
binnen de gemeente. Zijn hart gaat uit naar wat zwak en
dwaas en onaanzienlijk is (1 Kor. 1: 27-28; vgl. ps 113,
Lofzang van Maria). Zijn kracht wordt in onze zwakheid
volbracht (2 Kor.12: 9) – en als je dat nog niet ontdekt
hebt, dan heb jij misschien juist die broeder of zuster
nodig die hier dagelijks mee worstelt. Misschien vind je je
eigen kwetsbaarheid maar lastig en ben je liever sterk en
onafhankelijk, ook in relatie tot God. Dan kan je mede-
gemeentelid voor wie dit geen optie is, omdat hij of zij
dagelijks geconfronteerd wordt met onmacht en
onvermogen, jou wellicht verder helpen. En, nog zoiets
moois: als je het alleen niet redt in je kwetsbaarheid, dan
zijn de anderen daar voor jou. Want als er een
lichaamsdeel pijn lijdt, voelen alle anderen dat ook, en
dan zorg je voor elkaar, zegt Paulus (vs. 25-26). Niemand
hoeft het dus alleen te doen. Nooit. Binnen de gemeente
zijn we altijd verbonden met Christus, ons Hoofd, en met
onze mede-leden. In zwakheid en kwetsbaarheid, in liefde
en hoop.

Tekst: 
Hanneke Schaap – Jonker

Foto: Heleen Smit



Loof de HEERE, 

roep Zijn Naam aan,

Maak Zijn daden bekend onder de volken.

Psalm 105:1


