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Wie God is

V

eel mensen die in God geloven en Hem graag willen
aanbidden, hebben geen duidelijk beeld van Hem. Dat
beeld wordt namelijk vervormd door de herinnering aan
koude kathedralen en kille harten, door priesters of predikanten
die Gods oordeel predikten of door wat we als kind te lijden
hadden dankzij een vader die afwezig, afstandelijk, wreed of zwak
was. In feite is er niemand die een echt zuiver godsbeeld heeft.
Dé vraag is dus die naar God zelf: wie is Hij? Dat is de vraag
waar alle andere uit voortkomen, de vraag die God zelf in ons
hart gelegd heeft. En omdat Hij dat gedaan heeft, moet er in
zijn hart een antwoord klaarliggen om geopenbaard te worden.
David heeft een troostvol en onweerstaanbaar antwoord op
die vraag gegeven: ‘De HEER is mijn herder’ (Ps. 23:1).
3

Als beeld voor God is Herder tamelijk bescheiden, maar
wel uitermate betekenisvol. Bij deze vergelijking gaat het deels
om het beeld van een herder met zijn schapen, maar daarnaast
ook om de ervaring van David en van onszelf. David heeft een
plaatje geschetst en ons daarin een plek gegeven. Het mooie van
deze psalm is daarbij dat hij van ons allemaal is. De woorden die
David schreef kunnen we gebruiken als waren ze van onszelf.
Onduidelijke en onnauwkeurige ideeën van wie God is behoren
tot de algemene, normale menselijke ervaring. Wij zijn beperkt terwijl
Hij oneindig is, en daarom kunnen we onmogelijk volmaakte of
complete kennis van Hem hebben. Maar onnauwkeurig betekent niet
per se onjuist. Noch ook betekent het dat God onkenbaar zou zijn.

De herder David
David was zelf herder. Een groot deel van zijn jeugdjaren bracht
hij met zijn schapen in de woestijn door (verg. 1 Sam. 17:28).
Nu is de woestijn een van de beste plekken op de wereld om
veel te leren. Er is weinig afleiding en er zijn niet veel dingen
voorhanden die je kunt gebruiken. Op een dergelijke plek ben je
sneller dan anders geneigd om over de zin van de dingen na te
denken dan over wat je aan die dingen hebt.
Toen David op een dag met de schapen buiten was, kwam de
gedachte bij hem op dat God ook een soort herder is. Hij dacht
aan de doorlopende zorg die schapen nodig hebben, aan hun
hulpeloosheid, hun onvermogen om zichzelf te verdedigen. Hij
dacht terug aan de keren waarop een schaap van het veilige pad
afdwaalde, hun onophoudelijke behoefte aan leiding. Hij dacht
aan de tijd en het geduld die nodig waren voordat zijn schapen
hem kenden en wilden volgen. Hij herinnerde zich al die keren
waarop hij ze langs gevaarlijke plekken geleid had en ze zo
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dicht mogelijk achter hem bleven. Hij
bedacht dat hij het was die voor zijn
schapen moest denken en uitkijken, die
ze moest bewaken en groene weiden en
rustige meertjes voor ze moest vinden.
Hij herinnerde zich de builen en
Een herder
schrammen die hij moest verzorgen en
kende al zijn
verbaasde zich erover hoe vaak hij ze uit
schapen bij de
de penarie had moeten halen. Toch was
naam. Van elk
er geen schaap die doorhad hoe goed er
schaap
kende hij de
op hem gelet werd. Ja, zo overwoog hij,
God lijkt erg veel op een goede herder. eigenaardigheden
In de oudheid kende een herder al
en kenmerken,
zijn schapen bij de naam. Van elk
de rare neigingen
schaap kende hij de eigenaardigheden
en nukken.
en de speciale kenmerken, de rare
neigingen en de nukken.
In die tijd liep een herder niet achter
zijn schapen om ze voor zich uit te drijven,
maar ging hij voor ze uit. Als een herder ’s
ochtends vroeg zijn roep (een duidelijk te herkennen keelklank) liet
klinken, dan stonden de schapen die bij zijn kudde hoorden op en
gingen achter hem aan. Dan bracht hij zijn kudde naar een goede
weide waar ze konden grazen. Zelfs als twee herders hun kudden
tegelijk riepen en de schapen stonden door elkaar, dan gingen ze
nooit achter een andere dan hun eigen herder aan. De hele dag
volgden ze hem terwijl hij naar groene weiden en veilige drinkplekken
zocht, waar zijn schapen in alle rust konden grazen en drinken.
In bepaalde perioden gedurende het jaar was het nodig om
de kudde dieper de wildernis in te voeren. Vaak kwamen ze
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dan in woestijnachtige gebieden waar roofdieren ze konden
belagen. Maar de schapen werden altijd goed beschermd. Een
herder droeg een ‘stok’ (een zware knuppel) om zijn middel en
een staf in zijn hand. De staf liep uit op een ronding of een haak,
waarmee de herder zijn schapen uit gevaarlijke plekken kon
halen en kon voorkomen dat ze afdwaalden. De stok was een
wapen om wilde dieren mee op afstand te houden. David zei:
‘Wanneer er een leeuw of een beer kwam om een schaap of een
geit uit de kudde te stelen, ging ik erachteraan, overmeesterde
hem en redde het dier uit zijn muil’ (1 Sam. 17:34-45).
De hele dag door bleef de herder dicht bij zijn kudde in
de buurt. Hij lette steeds goed op en beschermde ze tegen elk
denkbare gevaar. Als een schaap afdwaalde, zocht de herder
ernaar tot hij hem gevonden had. Dan legde hij het beest op
zijn schouders en bracht het terug naar de kudde. Aan het eind
van de dag voerde elke herder zijn kudde naar de veilige stal en
ging hij voor de deur liggen slapen om ze te bewaken.
In Johannes 10:1-18 noemt Jezus zich tegenover zijn leerlingen
niet alleen ‘de goede herder’ maar ook ‘de deur’. Als ‘deur’ is hij
de enige in—en uitgang voor de schapen. Als ‘goede herder’ gaat
hij de gevaren te lijf en beschermt hij zijn schapen.

Een goede herder liet zijn schapen nooit alleen achter. Zonder
hem zouden ze nergens zijn. Het feit dat hij er was betekende
dat ze veilig waren. Een dergelijke goede herder was het die
David voor zich gezien moet hebben toen hij Psalm 23 dichtte.

De machtige herder van de schapen
Honderden jaren nadat David zijn ‘herderslied’ dichtte, zei Jezus
in het volste vertrouwen:
6
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Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor
de schapen. Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de
eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de
vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan
en jaagt de schapen uiteen; de man is een huurling en de schapen
kunnen hem niets schelen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn
schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik
de vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. (Joh. 10:11-15)
Dat is onze Heer Jezus, de ‘machtige herder van de schapen’
(Heb. 13:20).
Hij was één met de Vader. Ook hij zag ons als ‘schapen
zonder herder’. Hij ‘is gekomen om te zoeken en te redden wat
verloren was’ (Luc. 19:10). Hij is degene die de ‘negenennegentig’
achterliet en op weg ging om ‘het afgedwaalde dier te zoeken’
(Mat. 18:12-14). Zo maakte hij duidelijk hoeveel de enkeling waard
is: de Vader wil niet dat er zelfs maar één van verloren gaat.
De Engelse theoloog F.B. Meyer schreef:
Hij heeft het hart van een herder, vol van zuivere, gevende
liefde die zijn eigen bloed niet te kostbaar vond om als losgeld
te betalen. Hij heeft de ogen van een herder, waarmee hij de
hele kudde waarneemt en zelfs niet één schaap over het hoofd
ziet dat naar de koude bergen afdwaalt. Hij is zo trouw als
een herder: hij loopt niet weg en laat ons niet in de steek en
vlucht niet weg wanneer hij een wolf ziet komen. Hij heeft de
kracht van een herder, waarmee hij ons uit de klauwen van
de leeuw en de muil van de beer redt. Hij is zo teder als een
herder, en geen lam is zo klein of hij wil het dragen; geen
heilige is zo zwak dat hij hem niet zachtjes leidt, geen ziel zo
afgemat dat hij hem geen rust geeft.
Wie God is
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En wat meer is: de Goede Herder heeft zijn leven voor de
schapen gegeven.
Een herder begaf zich vaak in gevaar om de schapen tegen
dieven en roofdieren te beschermen.

Sinds het begin van de tijd hebben religies bepaald dat een
lam zijn leven moest geven voor de herder. Dan bracht de
herder het dier naar het heiligdom, leunde met al zijn gewicht
op de kop van het lam en beleed zijn zonden. Het lam werd
geslacht, zijn bloed vloeide: een leven voor een leven.
Wat een ironie! Nu is het de Herder die zijn leven voor zijn
lammeren geeft. ‘Om onze zonden werd hij doorboord, om
onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd,
zijn striemen brachten ons genezing. Wij dwaalden rond als
schapen, ieder zocht zijn eigen weg; maar de wandaden van ons
allen liet de HEER op hem neerkomen’ (Jes. 53:5-6).
Dat is het verhaal van de Herder die moest sterven: ‘Hij heeft
in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij,
dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven’ (1 Pet. 2:24).
Hij stierf voor alle zonden: de duidelijk zichtbare zonden zoals
moord, overspel en diefstal, en de verborgen zonden van zelfzucht
en trots. In zijn eigen lichaam droeg Hij zelf onze zonden naar het
kruis. Dat was het definitieve medicijn tegen de zonde.
Doorgaans kijken we naar het kruis en zeggen we dat de mens
zo slecht was en God zo toornig dat er iemand voor moest betalen.
Maar het was niet de toorn die maakte dat Christus gekruisigd
werd, het was de liefde. De kruisiging vormt het hart van het
verhaal. Daar draait het om. God houdt zoveel van ons dat Hij
zelf onze schuld op zich nam. Hij eigende zich onze zonde toe en
genas het. Toen dat gebeurd was, zei Hij: ‘Het is volbracht!’ Wij
8
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hoeven er niets meer aan te doen, alleen
maar de vergeving te aanvaarden. En
wie dat al gedaan heeft, mag het steeds
meer en steeds dieper accepteren.
De Herder roept ons en luistert
of Hij zelfs maar een miniem teken
Hij wacht tot we
van leven hoort. De zachtste roep
beseffen dat er
om hulp hoort Hij nog. Als Hij niets
niets is dat onze
hoort, geeft Hij het nog niet zomaar
pijn kan verzachten, op. Hij laat het er niet bij zitten. Soms
niets dat het leven laat Hij ons wegdwalen in de hoop dat
de moeite waard
de uitputting en wanhoop ons ertoe
maakt, dan alleen zullen brengen om weer om te keren.
Het ongemak dat we ervaren
zijn aanwezigheid
komt
van God. Hij zit achter ons aan
in ons leven.
en zet ons klem. Hij dwarsboomt
onze dromen. Hij doet onze mooiste
plannen stokken. Hij frustreert de dingen waarop we hopen.
Hij wacht tot we beseffen dat er niets is dat onze pijn kan
verzachten, niets dat het leven de moeite waard maakt, dan
alleen zijn aanwezigheid in ons leven. En als we ons dan weer
tot Hem wenden, dan staat Hij klaar om ons met open armen te
begroeten. Geen moment is Hij ver weg geweest. ‘Allen die hem
aanroepen is de HEER nabij’ (Ps. 145:18).
Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, hoe aan uw blikken
ontkomen? Klom ik op naar de hemel, u tref ik daar aan; lag ik neer
in het dodenrijk, u bent daar. (Ps. 139:7-8)

‘Maar,’ werpt iemand misschien tegen, ‘waarom zou Hij mij
willen? Hij weet wat ik allemaal fout gedaan heb, weet hoe ik
Wie God is
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afgedwaald ben, hoe vaak ik toegeef. Hoe kan ik goed genoeg
zijn? Ik heb te weinig spijt van mijn zonden. Ik kan niet eens
niet zondigen.’
Je hoeft aan God niet uit te leggen hoe koppig we zijn.
Hij laat zich nooit verrassen door iets wat wij doen. In een
oogopslag ziet Hij alles: wat er is, wat er had kunnen zijn, wat
er geweest zou zijn als wij die verkeerde keuzes niet gemaakt
hadden. Hij ziet tot in de donkerste hoekjes en de diepste
spelonken van ons hart en weet alles van ons. Maar wat Hij ziet
roept alleen maar zijn liefde tevoorschijn. Een dieper motief dan
zijn liefde is er niet. Het is zijn aard om lief te hebben. Hij kan
niet anders, want ‘God is liefde’ (1 Joh. 4:8).
Is er een ongenoemd verdriet in uw leven? Een of andere
vage, trieste pijn? Een onverklaarbaar hartzeer? Kom tot Hem
die uw hart geschapen heeft. Jezus zei: ‘Kom naar mij, jullie
die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie
rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben
zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust
vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht’ (Mat. 11:28-30).
Een diepere les dan deze bestaat er niet: Hij is het enige wat
we nodig hebben. In het woord herder klinkt zo’n tederheid,
zekerheid en zorg door, ongelooflijk. Maar het betekent niets als
ik niet kan zeggen: ‘De Heer is mijn herder.’
Wat een verschil kan een zo’n klein woordje maken. Het
betekent dat ik mag rekenen op al Gods aandacht, al zijn tijd,
alsof ik het enige schaap in zijn kudde ben. Elk schaap is uniek.
Ik ben uniek.
Het is niet zo moeilijk om te zeggen: ‘De Heer is een herder.’
Het gaat erom dat je kunt zeggen: ‘De Heer is mijn herder.’

10
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twee

Rust en
vernieuwing

A

ls we aan onszelf overgelaten waren, dan zouden
we geen rust kennen, voortgejaagd als we zouden zijn
door het besef dat er meer moet zijn, maar dat we
nooit zouden kunnen bereiken. Gelukkig laat God ons niet aan
onszelf over.
Uit Psalm 23:2 kunnen we opmaken dat Hij ons in groene weiden
laat rusten en ons naar vredig water voert. In deze werkwoorden zit
iets van een zachte overreding, als van een herder die geduldig en
volhardend zijn schapen aanmoedigt om mee te gaan naar een plek
waar hun honger gestild en hun dorst gelest zal worden.
In de tijd van David was een ‘groene weide’ vaak een oase,
een bloeiende plek in de woestijn waar een herder zijn dorstige
kudde naartoe bracht. Als ze aan zichzelf overgelaten werden,
dan zouden de schapen in de wildernis verdwalen en omkomen.
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Een ervaren herder kende het terrein en drong zijn kudde met
zachte maar ferme hand naar bekende groene plekken en water
waar ze konden grazen en eten, neerliggen en rusten.
Het beeld is er niet zozeer een van schapen die grazen en
drinken, maar van schapen die liggen te rusten, ‘uitgestrekt
liggen’ zoals David hier eigenlijk zegt. Ook in het werkwoord
‘voeren’ zit iets van een rustige, langzame gang. Het hele plaatje
is er een van rust, tevredenheid en kalmte.
Het was gebruikelijk dat herders hun kudde in de vroege
ochtend op ruw terrein lieten grazen, in de loop van de
ochtend naar betere weidegronden brachten en voor de middag
naar een koele oase met veel schaduw leidden.
Het beeld van vredig, kalm water onderstreept die gedachte
van rust. Het gaat om een toestand waarin behoeften bevredigd
en verlangens vervuld worden. De kerkvader Augustinus riep het
uit: ‘Wat kan ervoor zorgen dat ik mijn rust in U vind . . . zodat ik
mijn rusteloosheid kan vergeten en U kan vastgrijpen, U die het
enige goede in mijn leven bent?’
Het initiatief ligt bij God. ‘Hij laat mij rusten [Hij maakt dat
ik rust] in groene weiden, en voert mij naar vredig water’ (Ps.
23:2). De goede Herder ‘roept zijn eigen schapen bij hun naam
en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten
gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem
omdat ze zijn stem kennen’ (Joh. 10:3-4).
God zet de eerste stap. Hij neemt het initiatief door ons
te roepen en naar een rustplaats te brengen. Dat doet Hij niet
omdat wij hem zoeken; Hij zoekt ons op.
Gods uitroep tot de eigenzinnige Adam en Eva, ‘waar ben
je?’, wijst op een bepaalde eenzaamheid die Hij voelt wanneer hij
gescheiden is van degenen die Hij liefheeft. De schrijver en
12
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apologeet G.K. Chesterton heeft zelfs geopperd dat het in de
hele Bijbel ten diepste gaat om de ‘eenzaamheid van God’. Voor
mij is het een mooie gedachte dat God mij op de een of andere
onverklaarbare manier mist, dat Hij er niet tegen kan om van mij
gescheiden te zijn, dat Hij altijd aan me denkt, dat Hij me geduldig
en aanhoudend roept en zoekt, en dat niet alleen omwille van
mijzelf, maar ook om Hemzelf. ‘Waar ben je?’ zo roept Hij het uit.
Relatie is de kern van het evangelie. De persoon Jezus is Gods
tastbare uitdrukking van zijn verlangen om de relatie met de
gevallen mensheid te herstellen.

Diep in ons zit een lege plek die alleen door God gevuld kan
worden. We zijn gemaakt om een relatie met Hem te hebben.
Zonder zijn liefde zijn we eenzaam en leeg. Vanuit de diepte in
Hemzelf roept Hij ons in ons diepste
wezen aan.
David zegt het zo: ‘Mijn hart
zegt u na: “Zoek mijn nabijheid!”
Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken’
(Ps. 27:8). God sprak David diep
Diep in ons zit een
in zijn hart aan, en uitte zijn
lege plek die alleen
eigen diepe verlangen: ‘Zoek mijn
nabijheid.’ David antwoordde met
door God gevuld
passie: ‘Uw nabijheid wil ik
kan worden. We
zoeken, Heer!’
zijn gemaakt om
En zo is het: God roept ons,
een relatie met
Hij zoekt ons opdat wij Hem gaan
Hem
te hebben.
zoeken, en in ons hart weerklinkt het
verlangen terug naar Hem. Toen ik
dit ging beseffen is de kijk die ik op
Rust en vernieuwing
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mijn relatie met God had radicaal veranderd. Nu is het geen
kwestie meer van plicht of discipline, iets waartoe ik mezelf
moet dwingen zoals tot mijn dagelijkse lichamelijke oefeningen.
Het is een antwoord, het antwoord van mijn hart op Hem die
mij al mijn hele leven lang roept.
Het is een prachtig beeld, dat in Psalm 23 geschetst
wordt. Maar wat zijn nu die groene weiden en dat vredige
water waar God ons naartoe brengt? Waar zijn ze te vinden.
Oftewel: voor welke werkelijkheid staat dit beeld?
Onze ‘ware weidegrond’ is niemand minder dan de Heer zelf
(Jer. 50:7). God zelf is ons ware voedsel, ons levende water. Als
we Hem niet ‘tot ons nemen’, dan verhongeren we.
In het hart van de mens zit een honger die alleen door
God gestild kan worden. Diep in ons zit een dorst die door
niemand dan God gelest kan worden. ‘U moet geen moeite
doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet
vergaat en eeuwig leven geeft; de Mensenzoon zal het u geven
[. . .] Ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij mij komt zal
geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer
dorst hebben,’ aldus Jezus in Johannes 6:27, 35.
Van de hand van de Britse schrijver Malcolm Muggeridge is een
geloofsverklaring waarin deze gedachte treffend verwoord wordt:
Ik veronderstel dat ik mezelf als een betrekkelijk succesvol
man kan zien. Op straat wordt ik wel eens nagekeken. Zo
gaat dat als je beroemd bent. Ik kan vrij gemakkelijk genoeg
geld verdienen om bij de mensen met het hoogste inkomen
van het land te horen. Dat heet succes. Met geld en een
beetje roem kunnen zelfs de ouderen als ze dat willen
deelnemen aan modieuze afleidingen. Dat heet genot. Zo af
14
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en toe kan het voorgekomen zijn
dat ik iets gezegd of geschreven
heb dat door zo veel mensen
serieus genomen werd dat ik mezelf
ervan kan overtuigen dat het
daadwerkelijk invloed heeft gehad.
Dat heet vervulling. Toch zeg ik
u, en ik smeek dat u het van me
aanneemt, dat je al deze piepkleine
overwinningen met een miljoen
kunt vermenigvuldigen en allemaal
bij elkaar optellen, maar dat ze dan
nog niets, of minder dan niets zijn,
eerder een gebrek, vergeleken met
één slok van dat levende water dat
aangeboden wordt aan hen die
geestelijk hongeren.

God is een
persoon. Hij is
echt, geen
menselijke
uitvinding, geen
menselijk idee
of theorie, geen
projectie van
onszelf. Hij leeft.

Maar hoe kunnen we ons nu aan
God laven en Hem ‘drinken’? Wat
betekent deze beeldspraak concreet?
Het is een proces dat net als elke relatie begint met een
‘ontmoeting’. David dichtte hierover: ‘Zoals een hinde smacht
naar stromend water, zo smacht mijn zeil naar u, o God. Mijn
ziel dorst naar God, naar de levende God, wanneer mag ik
nader komen en Gods gelaat aanschouwen?’ (Ps. 42:1-2).
God is een persoon. Hij is echt, geen menselijke uitvinding,
geen menselijk idee of theorie, geen projectie van onszelf. Hij leeft.
Hij heeft als enige het leven in en uit zichzelf. Hij is meer levend
dan wij ons kunnen voorstellen. En je kunt Hem ontmoeten.
Predikant en auteur A.W. Tozer schreef:
Rust en vernieuwing

15

God is een persoon en als zodanig kan Hij als elke andere
persoon ‘ontgonnen’ worden. God is een persoon en in de diepte
van zijn machtige natuur denkt, wil, geniet, voelt, verlangt Hij en
heeft Hij lief net als iedere andere persoon. God is een persoon
en kan gekend worden in een groeiend niveau van intimiteit,
wanneer wij ons hart erop instellen om dat te ontvangen.
Dat is de werkelijkheid, maar daarin zit nu juist ook de
moeilijkheid: zijn we bereid om ons erop in te stellen om Hem te
ontmoeten? Hij beantwoordt de kleinste beweging in zijn richting,
maar je komt slechts zo dichtbij als je zelf wilt. Mozes beloofde
het volk Israël: ‘Maar ten slotte zult u de HEER, uw God, weer
zoeken, en hem ook vinden.’ Maar hij voegde er het volgende aan
toe: ‘Als u hem tenminste met hart en ziel zoekt’ (Deut. 4:29).
We hoeven niet heel lang of uitgebreid te zoeken om God te
vinden. Hij is niet verder weg dan ons eigen hart (zie Rom. 10:8-9).
Maar Hij dringt zich niet op als wij dat niet willen. Hij roept ons
en wacht op ons antwoord. De mate waarin we Hem naderen
wordt bepaald door ons eigen verlangen om Hem persoonlijk te
ontmoeten, om Hem echt te kennen.
Soms zeggen we: ‘Er is iets mis met me. Ik voel me niet blij.
Ik mis iets, er moet toch meer zijn.’ Maar vervolgens doen we er
niets aan om verder te komen. Het komt door deze houding van
gelatenheid of berusting dat we vreugde missen. Het eerste dat
ons te doen staat, is om eerlijk tegenover onszelf te zijn.
Willen we God of niet? Als het antwoord ja is, dan moet je
ook bereid zijn om je in te spannen om Hem te antwoorden.
‘Nader tot God, dan zal hij tot u naderen,’ schrijft Jakobus (4:8).
Het is een kwestie van verlangen.
Of in de woorden van Psalm 63: ‘God, u bent mijn God, u zoek
ik, naar u smacht mijn ziel, naar u hunkert mijn lichaam’ (vers 2).
16
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drie

Tijd doorbrengen
met God

B

egin klein en start meteen,” zo luidt een oud
gezegde van de Quakers. Het is een goede gedachte:
hou het eenvoudig en wacht niet te lang. Eenvoud
begint met alleen zijn, dat wil zeggen: met tijd die je met God
doorbrengt. Henri Nouwen schreef hierover: ‘Alleen zijn begint
met tijd en ruimte voor God, voor Hem alleen. Als we niet
alleen echt geloven dat God bestaat maar ook dat Hij actief
aanwezig is in ons leven (door te genezen, te onderwijzen en te
leiden) dan moeten we tijd en ruimte apart zetten om Hem onze
onverdeelde aandacht te schenken.’
Maar waar kun je echt alleen zijn? Waar vind je een rustige
plek in deze drukke, veeleisende wereld? ‘In een menigte is het
moeilijk om God te zien,’ zei Augustinus. ‘Om Hem te zien is
het nodig je op een geheime plek terug te trekken.’ Jezus zei
het zo: ‘Als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de
17

deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is’ (Mat. 6:6).
Er is een ontmoetingsplek die zo dichtbij en privé is als de
deur van de bergruimte in ons huis. Een tijd en een ruimte waar
we God kunnen ontmoeten, waar we zijn gedachten kunnen
horen en Hij de onze. Een tijd samen met zijn tweeën, waarin je
Hem je volle aandacht kunt geven, en Hij ons.
Een dergelijke eenzaamheid kan God de ruimte geven om
genezing te geven en de schade die door al het kabaal van de wereld
ontstaan is te herstellen. ‘Hoe vaker je die plek bezoekt, hoe sterker
je ernaar verlangt om er terug te keren,’ zei Thomas á Kempis.
‘Ontwaak, mijn ziel, ontwaak [. . .], ik wil het morgenrood
wekken,’ schreef David (Ps. 57:9). Er is iets voor te zeggen om zo’n
ontmoeting met God te hebben voordat de drukke dag begint en je
leven door je volle agenda bepaald wordt. Maar dit moeten we niet
op een wetticistische manier opvatten, alsof we allemaal elke ochtend
voordat de zon opkomt moeten opstaan om een ontmoeting met
God te verdienen. Voor velen is de ochtend inderdaad het meest
geschikte moment. Voor anderen zijn er andere momenten op de
dag waarop het gemakkelijker is om een ontmoeting met God te
hebben. Het heeft er ook mee te maken hoe je lichamelijk in elkaar
zit. Het belangrijkste is dat je dat verlangen om bij God te zijn kent.
Het grote voordeel van de vroege ochtend is dat je Gods gedachten
beluistert voordat andere geluiden je hoofd binnenkomen.
Het eerste wat je moet doen is een Bijbel opzoeken, en een
rustige plek en een tijd waarin je niet gestoord wordt. Zorg ervoor
dat je comfortabel zit en bedenk dat je in Gods aanwezigheid bent.
Hij is daar bij je en wil je graag ontmoeten. De eerder aangehaalde
A.W. Tozer zei: ‘Blijf op die geheime plek tot alle geluiden uit de
omgeving uit je hart vervaagd zijn, tot het besef dat God aanwezig
is je helemaal ingepakt heeft. Spits je oren voor zijn stem in je
binnenste totdat je geleerd heb om die te herkennen.’
18
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vier

Luisteren naar God

A

ls we geen tijd nemen om stil te zijn dan
zullen we God niet horen. In onrust en lawaai kun
je God niet horen, alleen in stilte. Als je Hem de
kans geeft, als je wilt luisteren, als je stil wordt, dan zal Hij
tot je spreken. En zijn spreken betekent jouw leven. ‘Luister
aandachtig naar mij, en je zult ruimschoots te eten hebben
en genieten van een overvloedig maal. Leen mij je oor en
kom bij mij, luister, en je zult leven,’ zegt God (Jesaja 55:2-3).
Luister naar Hem. Dat is de enige manier om Hem bij je binnen
te laten. ‘Telkens als ik uw woorden hoorde, nam ik ze als voedsel tot
mij,’ zei Jeremia (15:16). Zit aan zijn voeten en laat Hem je voeden.
19

Het probleem van velen van ons is dat we wel in Gods
Woord lezen, maar ons niet echt door God laten voeden.
We zijn er vooral mee bezig om te proberen de tekst te
begrijpen en in theologie om te zetten zodat we op een
intelligentere manier over God kunnen spreken. Maar het
voornaamste doel van het bijbellezen is niet om gegevens
over Hem te verzamelen, maar om ‘tot Hem te komen’, Hem
als de levende God te ontmoeten.
De geestelijke gewoonte van het luisterend bidden is niet
gemakkelijk, maar heel nuttig. Wachten op wat de Heer gaat doen
of zeggen betekent dat je tijdens het bidden niet alleen praat,
maar juist ook luistert, doordat je gewoon stil bent of in de Bijbel
leest bijvoorbeeld.

Tegen de meest onderlegde bijbellezers van zijn tijd
zei Jezus: ‘U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor
eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over
mij’ (Joh. 5:39).
De vroege kerkvaders gebruikten de uitdrukking ‘Woord van
God’ uitsluitend voor de persoon van Jezus. Als ze het over de
Bijbel hadden, gebruikten ze uitdrukkingen als ‘heilige Schrift’ of
‘woorden van God’.

Die geleerden lazen (veel) in de Bijbel, maar ze luisterden
niet echt naar God. Ze ‘hebben zijn stem nooit gehoord’
(Joh. 5:37). Echt bijbellezen is meer dan alleen de woorden
tot je nemen. Je zult het Woord moeten zoeken dat in
de woorden naar voren komt. Het gaat om meer dan
informatie die je tot je neemt. Het gaat erom dat je God ziet
en door zijn waarheid gevuld en gevormd wordt. Kennis van
de Bijbel verkrijgen kan tijdelijk vreugde schenken, zeker als
20
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je nieuwe ontdekkingen doet, maar
daar zit nog geen leven in. De Bijbel
is geen doel op zichzelf, maar een
stimulans voor ons contact met God.
Begin met het bewuste verlangen
Het voornaamste om Hem heel persoonlijk te
doel van bijbellezen ontmoeten. Kies een gedeelte uit
is niet om gegevens de Bijbel (een vers, een perikoop
of een hoofdstuk), en lees het
over Hem te
steeds opnieuw. Zie God voor
verzamelen, maar je als iemand die aanwezig is en
om ‘tot Hem te
door wat je leest tot je spreekt en
komen’, Hem als de je zijn gedachten en gevoelens
meedeelt. God is een sprekende
levende God
God:
Hij spreekt tot ons door zijn
te ontmoeten.
Woord. Denk na over zijn woorden,
herkauw ze tot zijn gedachten de
jouwe worden. ‘Gedachten’ is een goed gekozen woord,
want dat geeft heel goed aan wat de Bijbel is: de ‘gedachten
van de Heer’ (1 Kor. 2:16). Wanneer we in zijn Woord lezen,
horen we zijn gedachten over wat Hij weet, voelt, wil en
verlangt, waar Hij van geniet en houdt, wat Hij haat.
Neem de tijd om na te denken over wat Hij zegt. Denk
over elk woord na. Gun jezelf de tijd om er biddend over te
mediteren tot je ziet wat er in Gods en jouw hart leeft.
De jezuïet Jean-Pierre de Caussade schreef: ‘Lees rustig,
langzaam, woord voor woord, zodat je je het onderwerp
meer met je hart dan met je verstand eigen maakt. Las af
en toe een korte pauze in om wat je leest door de verste
uithoeken van je ziel te laten stromen.’
Luisteren naar God
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De langzame, rustige en biddende lezing van de Schrift is een
vorm van Lectio Divina, ‘heilig lezen’. Dat is een oud kloostergebruik
waarbij een bepaald gedeelte nauwgezet en biddend gelezen wordt
om geestelijke verandering te bewerkstelligen.

Luister zorgvuldig naar de woorden die je raken en
mediteer over zijn goedheid. ‘Zoek je geluk bij de HEER,
hij zal geven wat je hart verlangt’ (Ps. 37:4). Denk na over
zijn barmhartigheid en liefde die je stimuleren om meer van
Hem te houden (Ps. 48:10). Proef en koester zijn woorden:
‘Proef, en geniet van de goedheid van de HEER’ (Ps. 34:9).
Het hangt allemaal sterk af van
ons temperament, de eisen van ons
gezin of onze baan, onze gezondheid,
leeftijd en mate van volwassenheid.
In het begin zijn tien of vijftien
minuten misschien het maximaal
Het belangrijkste
haalbare. Later zijn we er dan
is niet hoeveel
wellicht aan toe om een uur per dag
tijd
je doorbrengt
te nemen. Het belangrijkste is niet
allereerst hoeveel tijd je doorbrengt
met het luisteren
met het luisteren naar God, maar dat
naar God, maar
je er een begin mee maakt. Gods
om ermee
Geest zal je wel laten weten hoe je
te
beginnen.
vandaar weer verder kunt gaan.
Het lezen zal erop gericht moeten
zijn om God te zien en van Hem te
genieten, vreugde in Hem te vinden.
Om ‘de liefde van de HEER te
aanschouwen’ (Ps. 27:4). Als we God
22
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op die manier benaderen, dan komt het verlangen om meer bij
Hem te zijn vanzelf wel. ‘Ik heb U geproefd, en nu honger ik
naar U,’ zei Augustinus.
Het is niet nodig om je druk te maken over teksten die je
niet meteen begrijpt. Soms ontgaat de betekenis je. Als iets
moeilijk is, betekent dat vooral dat je hart het nog niet aankan.
Denk aan wat Jezus zelfs tegen zijn discipelen zei: ‘Ik heb
jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet
verdragen’ (Joh. 16:12). Er is een heleboel dat we nooit zullen
weten of begrijpen, maar op bepaalde moeilijke vragen krijg je
misschien wel een antwoord wanneer je eraan toe bent.
Met ons verstand zullen we God nooit kunnen begrijpen.
Inzicht komt voor uit een zuiver hart, uit liefde, nederigheid
en het verlangen om te gehoorzamen. Het zijn de mensen
die ‘zuiver van hart’ zijn die ‘God zullen zien,’ zei Jezus
(M at. 5:8). Hoe meer van Gods waarheid je kent en wilt
gehoorzamen, hoe meer je weet. George MacDonald
schreef: ‘De woorden van de Heer zijn als zaadjes die
door de zaaier in ons hart gezaaid worden. Ze zijn daarin
gevallen om te groeien. Door meditatie en gebed worden ze
bevloeid en door gehoorzaamheid blijven ze in het licht. Zo
zullen ze vrucht dragen voor de oogst van de Heer.’
Ook over de twijfels die je kent hoeft je je geen zorgen te
maken. Hoe zou God zich ooit aan ons kunnen openbaren
op een manier die geen enkele ruimte voor twijfel laat?
De Amerikaanse schrijfster Madeleine l’Engle zei eens:
‘Wie gelooft dat hij in God gelooft [. . .] zonder dat het hem
ooit bang te moede is, zonder dat hij ooit onzekerheid of
twijfel kent, of soms zelfs wanhoop, die gelooft alleen in een
idee van God, niet in God zelf.’
Luisteren naar God
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Onzekerheid hoort er gewoon bij. Het beste wat je
kunt is met al je vragen en twijfels direct naar God gaan,
zoals David vaak deed. In zijn psalmen blijkt hij zich vaak
ongemakkelijk te voelen of zelfs
ontstemd te zijn over wat God doet.
Ze staan vol met verwarring en
ongeloof. En dat is goed. God kan
onze aarzelingen wel aan.
Soms ben je geestelijk mat of
Als de waarde van
emotioneel vlak, moe en uitgeput.
je tijd met God van
Als dat het geval is, dan heeft het
je
eigen emotionele
geen zin om jezelf op te krikken
toestand afhangt, dan
om er dieper over na te denken
zul je nooit rust vinden.
of intensiever te reageren. Als de
waarde van je tijd met God van je
Probeer niet je hart op
eigen emotionele toestand afhangt, te peppen om van God
dan zul je nooit rust vinden. Wees
te houden. Geef het
nooit bezorgd over hoe je je voelt.
gewoon aan Hem.
Zelfs als je er met je verstand niet
bij kunt of als je hart koud is, kun je
leren van je tijd alleen. Probeer niet je hart op te peppen om
van God te houden. Geef je hart gewoon aan Hem.
Bij intimiteit met God gaat het er meer om dat je je overgeeft, dan
dat je beter je best doet. Zie Kolossenzen 2:6-3:17.

Als je moeite met God hebt of Hem niet helemaal
vertrouwt, dan kan het goed zijn om veel in de evangeliën te
lezen: Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. Daarin lees je wat
Jezus gezegd en gedaan heeft, en wat er over Hem gezegd
is. Daar kun je zien hoe Hij de onzichtbare God zichtbaar
24
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gemaakt heeft. Toen een van Jezus’ discipelen aan Hem vroeg
om hun de Vader te laten zien, antwoordde de Heer: ‘Ik ben
nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie
mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan
om de Vader te mogen zien?’ (Joh. 14:9).
In een commentaar op deze tekst las ik het volgende:
Filippus’ verzoek is de diepste uiting van de diepe honger
die achter alle religieuze zoeken zit; hij spreekt namens
de heiligen en mystici, de denkers en moralisten, de
gelovigen van alle tijden. ‘Wie mij gezien heeft, heeft de
Vader gezien,’ zo luidt Jezus’ verbijsterende antwoord.
Dat is wat de leer van het goddelijke zoonschap van
Jezus echt betekent, en waarom het zo belangrijk is. In
zijn woorden horen we het spreken van God; in zijn
daden zien we God aan het werk; in zijn verwijt vangen
we een glimp van Gods oordeel op; in zijn liefde voelen
we de hartslag van God. Als dat niet zo was, dan zouden
we helemaal niets van God weten. Als het waar is (en
we weten dat het dat is) dan is Jezus God die zich in het
vlees gemanifesteerd heeft, de unieke, onvergelijkbare,
eniggeboren Zoon van de levende God.
De evangeliën zijn zo waardevol omdat ze ons helpen
zien hoe God in Jezus tastbaar, persoonlijk en begrijpelijk
geworden is. De dingen die we Jezus zien doen (zijn zorg,
lijden, huilen, roepen, zoeken) zijn de dingen die God altijd
al gedaan heeft. Als je er moeite mee hebt om van God te
houden, probeer Hem dan in Jezus te zien. In Hem wordt
God geopenbaard als degene wiens liefde onbegrensd is,
degene naar wie we toe kunnen gaan met al onze twijfels,
Luisteren naar God
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teleurstellingen en verkeerde oordelen. Degene ‘tot wie
we zonder angst kunnen naderen en aan we ons zonder
te wanhopen kunnen onderwerpen’ (Blaise Pascal). In de
evangeliën zien we dat God de enige God is die de moeite
waard is
‘Beeld van God, de onzichtbare is hij [Jezus], eerstgeborene van
heel de schepping’ (Kol. 1:15). ‘Daarop zei Filippus: “Laat ons de
Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.” Jezus zei: “Ik ben nu al
zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien
heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te
mogen zien?”’ (JOH. 14:8-9).

26

DE HEER MIJN HERDER

vijf

Antwoorden
op God

A

ls we God horen spreken, dan zullen we ook
moeten antwoorden. Dat noemen we bidden: onze
reactie op de openbaring en uiteenzetting van
Gods hart. ’Mijn God, uw schepsel antwoordt U,’ zei de
Franse dichter Alfred de Musset. Zo opgevat is het gebed een
onderdeel of uitbreiding van onze ontmoeting met God, en
niet zozeer iets dat er aan toegevoegd wordt of erbij komt.
Onze ontmoetingen met God lijken op een beleefd
gesprek met een vriend. Het zijn geen monologen waarin
27

de ene persoon alleen maar praat en de andere alleen maar
luistert, maar dialogen waarin we nauwgezet luisteren naar
de zelfonthulling van de ander en daarop reageren.
Een van mijn collega’s gaf de volgende omschrijving van
dit proces: als je een brief van een geliefde leest waarin je
op allerlei manieren geprezen, gewaardeerd, geadviseerd,
gecorrigeerd en geholpen wordt, en de ander bevindt zich
bij je in de kamer wanneer je hem leest, dan is het normaal
en gepast om je dank te uiten, de liefde te beantwoorden,
vragen te stellen en op andere manier op de boodschap te
reageren. Het zou onbeleefd zijn om niet te reageren. Dat is
wat het gebed is.
Als je niet weet waar je moet beginnen, gebruik dan de
woorden van de psalmen van David. Gebed was een van de
belangrijke kenmerken van zijn leven. In Psalm 109:4 schreef
hij: ‘Ik bid voor hen, maar mijn liefde roept vijandschap
op, ze vergelden goed met kwaad.’ Het gebed speelde een
centrale rol in zijn leven en zijn liederen, en dat kan ook
voor ons gelden. Ook wij mogen altijd naar God toe gaan
en dit intieme contact met Hem zoeken. Ook wij hebben
zo alle gelegenheid om alles te ontvangen wat in Gods hart
voor ons klaarligt. Zulk gebed is het middel waardoor we
Gods gaven ontvangen, het middel waardoor alles tot stand
komt. Zo leert David ons bidden.
Bidden is aanbidden. Ons gebed mag vol zijn van de
bewondering, genegenheid en liefde voor God om wie Hij
is, omdat Hij ons geschapen heeft om iemand te hebben aan
wie Hij zijn liefde kon bewijzen, omdat Hij aan het kruis
zijn armen wijd gestrekt hield, omdat het zijn bedoeling is
om ons tot mannen en vrouwen te maken die, in de volste
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betekenis van het woord, heel zijn. Door te aanbidden laten
we zien wat voor ons het belangrijkste is. Het is een van de
beste manieren om onze liefde voor God te laten zien.
Het gebed is dé uitdrukking van onze afhankelijkheid
van God. Het is vragen om wat ons ontbreekt. In het gebed
mogen we alles vragen, zelfs de moeilijkste dingen. ‘Wees
over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en
dank hem in al uw gebeden’ (Fil. 4:6). Alles wat belangrijk
genoeg is om onze gedachten te vullen, is belangrijk genoeg
om voor te bidden.
Aan de andere kant kan bidden niets anders zijn dan
verzoeken. Dat is iets anders dan aandringen op iets, of iets
verklaren. We kunnen aan God geen eisen stellen of dealtjes
met Hem sluiten. Bovendien komen we als een vriend bij
God. Vrienden stellen elkaar geen eisen. Ze vragen en
wachten af. Zo wachten we geduldig en nederig tot God
ons geeft waarom we vragen, of iets heel anders.
David schreef: ‘Ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot
rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder, als een
kind is mijn ziel in mij’ (Ps. 131:2). In allerlei situaties kon David
niets anders doen dan wachten op God. Zo leerde hij om zich
er geen zorgen over te maken als Gods hulp leek uit te blijven,
of als hij God niet kon volgen. Hij had de rusteloosheid en het
hunkeren afgeleerd, en wachtte op God die op zijn tijd en zijn
manier zou antwoorden. God is in staat om veel meer te doen
dan wij kunnen vragen of ons kunnen voorstellen, maar Hij
moet dat op zijn tijd en wijze kunnen doen. Wij vragen op onze
tijd en onze manier, God antwoord op zíjn tijd en zíjn manier.
Bidden is ook vragen om inzicht. Het is het middel
waardoor we begrijpen wat God tegen ons zegt in zijn
Antwoorden op God
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Woord. Het is geen natuurlijk proces waardoor we ons
bewust worden van zijn gedachten, maar bovennatuurlijk.
Geestelijke dingen worden op een geestelijke manier
waargenomen (1 Kor. 2:6-16). Er is een waarheid die door het
menselijke verstand nooit ofte nimmer gevat kan worden.
Ontdekken is er niet bij, het moet onthuld worden. De
feiten die in de Bijbel staan kunnen we zonder Gods hulp
nog wel begrijpen, maar in al zijn diepte kunnen we zijn
Woord uit onszelf niet peilen, niet vatten wat ‘God heeft
bestemd voor wie hem liefheeft’ (vers 9). Het enige wat we
kunnen doen is bidden en wachten tot de waarheid ons in
alle openheid te binnen wordt gebracht.
In het gebed gaat dat wat we weten van ons hoofd naar
ons hart. Het is onze bescherming tegen de schijnheiligheid,
de manier waarop we mensen uit één stuk worden. Wat we
van de waarheid ziet gaat altijd uit voor wie we zijn. Door
het gebed wordt de kloof tussen wat we weten en wie we
zijn gedicht.
Het gebed maakt ons verbrokkelde hart één en geeft
het focus. Er zijn duizenden dingen die we nodig hebben,
en het is voor ons ondoenlijk om die allemaal te zuiveren
en te vereenvoudigen en één te maken. Een ongedeeld
hart, dat is waar het om gaat. David wist dat ook. Hij wilde
God met heel zijn hart liefhebben, maar kon dat niet door
eigen inspanning bereiken. Andere belangen en verlangens
trokken aan hem en verscheurden hem. Daarom vroeg hij
aan God om zijn hart één te maken en op Hem te richten
(Ps. 86:11-12).
Het is God die dat geeft. ‘Elke ochtend wekt hij mijn
oor, zodat het toegerust is om aandachtig te horen. God,
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de HEER, heeft mijn oren geopend en ik heb geen verzet
geboden, ik ben niet teruggedeinsd,’ staat er in Jesaja 50:4-5.
Het is goed om je elke ochtend zó op God concentreren,
alsof het de eerste keer is. In die ruimte en die rust komt Hij
met zijn troost, zijn onderwijs en zijn luisterende oor om ons
hart toe te rusten en kracht te geven voor de nieuwe dag. Dat
is het moment waarop we leren Hem weer lief te hebben en
te aanbidden. We hebben ontzag voor zijn woorden en geven
ons opnieuw aan Hem over. We krijgen iets van zijn frisse kijk
op de moeiten en mogelijkheden van de dag.
Na zo’n begin van de dag kunnen we zijn aanwezigheid
als het ware meenemen de dag in, zodat Hij steeds bij ons
is. Zo gaat het gebed met ons mee als we onderweg zijn,
werken, pauze hebben, wachten, luisteren, terugdenken aan
wat Hij ons die ochtend gezegd heeft. Hij is onze leraar,
onze filosoof, onze vriend, onze tederste, zachtaardigste en
interessantste metgezel.
Hij is bij ons waar we ook gaan. In de gewoonste dingen
staat Hij ons bij, of we dat nu beseffen of niet. Het is als
met Jakob, die op een onverwachte plek wakker werd en
besefte: ‘Dit is zeker, op deze plaats is de HEER aanwezig.
Dat besefte ik niet’ (Gen. 28:16). We beseffen niet altijd dat
Hij dichtbij is. Soms voelen we ons eenzaam en verdrietig
en verlaten. Soms is de dag somber en vervelend zonder dat
er een straaltje hoop zichtbaar is. En toch is Hij erbij. God
heeft gezegd: ‘Ik zal je nooit verlaten, en nooit in de steek
laten.’ Daarom kunnen wij vol vertrouwen zeggen: ‘De Heer
is mijn helper, ik heb niets te vrezen’ (Heb. 13:6).
De herrie die deze zichtbare en hoorbare wereld
voortbrengt is zo alomtegenwoordig, en Gods zachte stem
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is soms zo zwak dat we vergeten dat Hij dichtbij is. Maar
geen zorgen: Hij kan ons niet vergeten.
Gods aanwezigheid betekent vervulling. Zijn groene
weiden zijn oneindig uitgestrekt en blijven altijd fris. Zijn
vredige water heeft een diepe grond. Daar, kan ik tegen
mezelf zeggen, zal ik ‘rusten op groen grasland en in een
grazige weide’ (Ez. 34:14).
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