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ONTDEK DE REIS

I

k ga op reis en ik neem mee… Ken je dat spel?
We noemen op wat we nodig hebben voor de reis, en wie de
meeste dingen kan onthouden, heeft gewonnen.
Als we op reis gaan, moeten we ons voorbereiden, zodat de reis
zo voorspoedig mogelijk zal verlopen.
Maar onderweg kunnen we in andere omstandigheden terechtkomen.
Zo is ook onze reis met God.
We kunnen onderweg zijn en allerlei moeilijkheden tegenkomen in ons leven, maar we weten soms niet hoe we daarmee
moeten omgaan. En hoe we verder moeten.
Het voelt als een blokkade en het is alsof we het zicht hebben
verloren.
Het is goed om je voor te bereiden op je reis met God.
Wat wil je? Hoe wil je reizen?
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Wil je er alles aan doen om de reis van je leven met God te doen
slagen?

Laten we kijken naar wat God hier zelf over zegt en hoe Hij ons
de weg wil wijzen.

We worden vaak opgeslokt door de gewone dagelijkse dingen.
En we kunnen het zo druk hebben met eigenlijk ‘niks’ of met
wat er minder toe doet.
We doen onze plicht, gaan naar ons werk, de kerk en doen alles
wat erbij hoort, maar het is alsof we niet echt leven. We werken
elke dag hetzelfde programma af. Alsof we robots zijn en geen
keus hebben.

Toen de leerlingen naar Jezus toe kwamen met de vraag: ‘Wie
is eigenlijk de grootste in het koninkrijk van de hemel?’ riep Hij
een kind bij zich, plaatste het in hun midden en zei: ‘Ik verzeker
jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het
koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan.’

Het is zo vaak alsof we geen mensen zijn, geen mensen met een
hart.
Geen mensen die mogen kiezen, genieten en leven.
Geen mensen die zijn bedacht en gemaakt door de Schepper!
Geen mensen met een doel, een bestemming.

Een kind mag zijn zoals het zich voelt: boos, verdrietig, blij,
spontaan en naïef.
Zoals God ons heeft gemaakt en zoals we dit misschien wel het
puurste zien in een kind, dat nog niet van alles af- en aangeleerd
heeft.
Puur kind, met het karakter en alle eigenheid, zoals hij of zij is.
Bedacht en gemaakt door de Allerhoogste.
God wil dat jij zo bent en zo blijft: een kind van Vader.
Een kind met een open hart.
Een hart dat contact kan maken en relaties kan aangaan.
Een hart dat liefde kan ontvangen.
Een hart dat kan geloven in leven, geven en vergeven. Dat
kwetsbaar kan zijn en vol vertrouwen. Een hart dat open is en
blijft, omdat het in verbinding blijft met zijn Schepper en zich
niet hoeft te verbergen.

Hoe is dat bij jou?
Gaat het jou om de buitenkant? Wil je zo leven?
Wil je leven in deze wereld met jezelf als middelpunt?
Of wil je naar binnen? Wil je leren leven vanuit je hart?
En met de binnenkant naar buiten?
Wil je je hart horen en God in je hart horen spreken?
Waar is dat hart, het hart van Adam? Het hart van Eva?
Het hart van de zoon, het hart van de dochter, het hart van het
kind?
Wat doet het met je als God zegt: ‘Word als een kind en bescherm je hart’?
Hoe kom je erachter hoe je voluit kunt leven?
Hoe kun je leren leven zoals God het bedoeld heeft?
Hoe vind je de weg terug vanuit het niet-zien (of: niet-meerzien) naar zien?
Wie weet dat beter dan Hij die ons zelf heeft gemaakt?
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Wat bedoelt God hiermee? En hoe word je als een kind?

Veel mensen zijn onderweg in het leven hun ‘kind-zijn’ kwijtgeraakt. Veel mensen zijn verward geraakt en weten nauwelijks
meer hoe ze verder moeten.
‘Heer, ik dank U omdat U bent waar wij niet kunnen zijn, omdat
U laat zien waar wij blind geworden zijn en omdat U ons altijd
de weg wilt wijzen waar wij die niet meer zien.’
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ontdek...

wie je bent

en sta open

waar je schatten liggen

voor de reis

schatten

terug naar het begin

in jou

durf te gaan

van jou

en te zien

alles wie je bent

sta open

en wat je nodig hebt

voor wie je mag zijn

is daar

bedacht
en bedoeld
geschapen
vanuit Gods liefde
een parel
een schat van waarde

open ze
zie en ontdek
en ga…
Mijn begin
met jou
daar

uitpakken mag je
zien
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waar Ik jou heb geroepen
bij je naam!

21

2
TERUG NAAR
HET BEGIN

G

od maakte de tuin, de hof van Eden.
God maakte Adam en plaatste hem in de hof van Eden.
En uit een rib van Adam maakte Hij Eva, de vrouw die bij hem
paste.
Hij maakte Adam en Eva naar Zijn eigen beeld!
‘God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God
schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij
zegende hen en zei tegen hen: “Wees vruchtbaar en word talrijk,
bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren
die op de aarde rondkruipen.”’ (Genesis 1:27, 28)
Prachtig waren ze gemaakt! Uniek! God genoot ervan om de
mens te maken. Hij genoot ervan om hen te bedenken.
Hij had er plezier aan en Hij keurde het goed dat Hij ze had gemaakt.
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In het Engels staat het heel mooi: ‘And God saw that this was
good and He approved it.’
Hij ziet dat het goed was en Hij keurt het nogmaals goed. Dubbelop goed, zou je zeggen.
En als God het dubbel goedkeurt, moet het wel heel goed zijn.
God zegende hen. Mens en dier zegende Hij. Opdat de dieren
zich zouden vermenigvuldigen en de aarde vol maken.
Datzelfde zei Hij tegen de mens, maar Hij voegde eraan toe:
‘Onderwerp de aarde, heers over de vissen, de vogels en alle
andere dieren.’
Zo kreeg de mens van God de autoriteit over de aarde. De bevoegdheid om te regeren.
Adam en Eva waren vrij. Ze wandelden met God. Ze zagen Hem
en praatten met Hem. Ze mochten overal van eten, behalve van
de boom van kennis van goed en kwaad. God vroeg vanaf het
begin gehoorzaamheid.
Er was geen afstand en geen scheiding. Er was geen angst, geen
schaamte en geen pijn.
Totdat ze niet gehoorzaamden. Daarmee gaven ze hun recht om
vrij te zijn zelf op. Vanaf dat moment ontstond er afstand tussen
de mens en God. Door te luisteren naar de slang waren ze hem
gehoorzaam in plaats van God. Zo gaven ze satan de autoriteit
die ze van God hadden ontvangen.
Toen waren ze gebonden. Ze zagen hun naaktheid en schaamden zich.
Ze verborgen zich voor elkaar en voor God. Het begin van een
hart dat zich gaat sluiten…
Het is zo mooi dat we in Genesis meteen lezen dat God het ziet
en opmerkt. Dat God hen roept.
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God zegt niet: ‘Wat heb je gedaan?’ maar Hij roept: ‘Waar ben
je? Waarom heb je je verstopt? Wie heeft je verteld dat je naakt
bent?’
Hier is het begonnen!
Het is meteen aan ons te zien als wij niet naar God luisteren. We
gaan ons meteen verbergen. We zijn niet eerlijk meer en daarmee verbergen we een stuk van ons hart.
Uit schaamte.
We lopen letterlijk uit Zijn licht, uit Zijn aanwezigheid weg. We
denken zelfs dat we ons kunnen verbergen voor God. Daarmee
maken we het onszelf heel moeilijk. God ziet ons nog wel, maar
wij zien Hem niet meer.
We schamen ons en verbergen ons. Net als Adam en Eva, en
vanaf dat moment alle mensen.
God zegt tegen Kaïn: ‘Waarom ben je zo kwaad, waarom kijk je
zo donker? Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de
ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begerig om jou in haar greep te krijgen; maar jij moet sterker zijn
dan zij.’ (Genesis 4:6,7)
Hier vertelt Hij al hoe we verder moeten en hoe ons hart moet
zijn! Want hoe kunnen we sterker zijn dan het kwaad?
Met een eerlijk en open hart. En dat kunnen we alleen met
Gods hulp.
God zag bij Noach een open hart, een hart dat naar Hem luisterde en Hem gehoorzaamde.
Daarom gaf Hij Noach de opdracht verder te gaan met Zijn plan
voor ons.
Ook hier zien we dat God van ons gehoorzaamheid vraagt, ook
als wij niet zien en weten waarom.
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God laat ons niet alleen, nooit!
Hij blijft ons roepen. Zoals Hij Adam riep: ‘Waar ben je? Waarom
heb jij je verborgen?’ zo roept Hij nu ook jou.
Het is aan jou en mij hoe we op Zijn roepstem reageren.
Hij wacht op ons, Hij roept ons elke keer weer. Hij wil ons laten
weten hoeveel Hij van ons houdt.
Hij houdt van je!
Hij heeft je bedacht en gemaakt.
Oneindig is Zijn liefde voor jou!
We kunnen ons dat niet voorstellen. Bij ons is overal een limiet
aan.
Bij ons is er altijd een grens. Stop. Ho. Niet verder.
Maar bij God niet. Zijn liefde is oneindig en niet na te meten.
En God zegt: ‘Laat díe liefde, Míjn volmaakte liefde bij jou binnenkomen. Laat Mij je helpen op de reis van je leven naar de
bestemming die Ik voor ogen heb.’

als je niet weet wat je
moet doen, wacht...
tot Ik de weg voor je laat zien
blijf dicht bij Mij
zo mag je leven en jezelf zijn
als je de diepte in gaat,
blijf dan omhoogkijken…
naar het Licht
naar Mij...
Ik ken de weg voor jou
en met alles wat je tegenkomt onderweg
wil Ik je helpen en er voor je zijn.
Ik weet ook waar je uitkomt...
wat je blij maakt en je bestemming is!
loop niet vooruit
maar laat Mij je de weg laten zien
en vooropgaan
weet... geloof en weet
dat Ik God ben!
wat je ook ziet, wat je ook voelt, wat er ook gebeurt
Ik ben er... Ik ben er...!
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