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WELKOM IN DIT BOEK!
Wat ben ik God dankbaar dat ik mag leven in deze tijd! Het is mooi en het
is uitdagend om Jezus te volgen in een periode waarin we als christenen
een minderheid vormen. Een jaar of dertig, veertig geleden waren er veel
spraakmakende Nederlanders die met wrok en frustratie de kerk verlieten.
Die generatie is ouder geworden. Jongeren staan veel meer onbevangen en
nieuwsgierig tegenover de christelijke boodschap. Een evenement als The
Passion trekt een paar miljoen kijkers. Uit onderzoek blijkt dat het vooral
twintigers nieuwsgierig maakt naar de boodschap van Jezus. Intussen verdwijnen er niet alleen kerken, er komen ook veel nieuwe kerken bij, vaak
met een jong publiek.
Juist in deze tijd komt het erop aan dat je weet waar je voor staat als christen. Omdat we een minderheid zijn, moeten we vaak tegen de stroom
in durven gaan. Dat is niet erg: juist levende vissen zwemmen tegen de
stroom in, dode vissen drijven erin mee.
Welkom in Gaan voor God. Dit boek wil je helpen bij het volgen van Jezus.
Het verscheen voor het eerst in 2010. We zijn nu bijna tien jaar verder, en er
blijkt steeds weer vraag naar te zijn. Daarom vroeg de uitgever me om van
het boek een update te maken. In de vorige versie had ik het bijvoorbeeld
over ‘kasten vol cd’s’. Tja, die heeft nu bijna niemand meer. De tijd verandert,
maar God blijft dezelfde. En door alle tijden heen heeft Hij mensen geroepen
om Hem te volgen. Je zult in dit boek allerlei verhalen tegenkomen van mensen die inderdaad die weg zijn gegaan, ook al was dat niet gemakkelijk. Er
bleek zoveel moois tegenover te staan, dat ze met passie voor Jezus kozen.
Je kunt Gaan voor God natuurlijk gewoon voor jezelf lezen. Maar om tot
verdere verdieping te komen, kun je het ook samen met je vrienden lezen
en er met elkaar over doorpraten. Aan het eind van de hoofdstukken vind je
gespreksvragen die je daarbij kunnen helpen.
Ga voor God! De keuze om Hem te volgen is de beste keus die je ooit kunt
maken.

René van Loon
September 2019
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1. LEVEN ALS EEN STER DIE
SCHITTERT AAN DE HEMEL
Ruim zeventien jaar geleden kreeg ze het bericht te horen: ‘Het is de
ziekte van Kahler. Beenmergkanker.’ Ze ging door een periode heen
van behandelingen, chemokuren, altijd weer de controles. Later opnieuw behandelingen, opnieuw chemokuren. Al meer dan zeventien
jaar bidden we voor haar. Velen staan om haar heen, en praten onderling met bezorgde gezichten over haar situatie. En al die jaren is ze zelf
blijven stralen, net als daarvoor. Al die jaren is ze God blijven danken
voor elke dag. Al die jaren heeft ze de mensen die bij haar op bezoek
kwamen, opgevrolijkt en vol blijdschap verteld hoe goed God is. Als
het maar enigszins kan, staat ze klaar om een ander te helpen. Zo vaak
ze kans ziet, is ze in de kerkdiensten. En altijd is ze vol interesse in hoe
het met jou gaat. Voor heel veel mensen om haar heen, en ook voor
mij, is ze een voorbeeld van hoe het kan: leven als christen, leven in
verbondenheid met je hemelse Vader.
EEN DIEP VERLANGEN

Wat kan ik daar intens naar verlangen, dat deze levenshouding ons
steeds meer stempelt. Dat we een leven leiden waar de liefde vanaf
spat, liefde voor onze hemelse Vader en liefde voor de mensen die Hij
heeft gemaakt. Wat is dat een geweldig visioen: dat we als volgelingen
van Jezus steeds meer vreugde verspreiden in onze omgeving, dat we
Hem vertegenwoordigen op een manier die mensen blij maakt.
Verbonden zijn met God is een fantastisch geschenk. Leven in een intieme relatie met je Schepper geeft je leven glans en gloed. Ik verlang
er intens naar dat we onze God zó dienen, dat de mensen om ons heen
in ons zijn liefde zien, dat ze in ons leven kunnen ontdekken wie Hij is.
Als christenen hebben we zo’n geweldige boodschap door te geven!
We hebben zo’n royaal geschenk om uit te delen. Je kunt je daar levenslang over blijven verwonderen!
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Dat diepe verlangen om christen te zijn met uitstraling, dat ontleen ik
aan Paulus. Hij schrijft in Filippenzen 2:14-15:
Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een
verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren
aan de hemel.

Christenen als sterren dus! Schitterende sterren aan de nachtelijke
hemel. Zo wil ik leven!! Niet als een grijze muis, die zich er half en half
voor geneert om te geloven. Ik wil niet overal tussenin leven, vlees
noch vis, niet koud en niet heet, niet zwart en niet wit. Als wij geloven
in Jezus Christus, als wij ons aan Hem hebben toevertrouwd, heeft
Hij ons gered en aangesteld als ambassadeurs van het Koninkrijk der
hemelen! Dat is een bijzonder eervolle positie: de Heer van het heelal
vertegenwoordigen! Hij wil je maken tot een stralende ster in zijn universum!
OFFERS BRENGEN

Maar wat betekent dat voor ons leven? Laten we eens even kijken naar
andere mensen met uitstraling. Waarom inspireert iemand je? Omdat
die ander ergens voor gaat, helemaal!
Omdat zo iemand bereid is offers te brengen voor dat ene doel. Zomaar een paar voorbeelden. De overheid subsidieert topsport. Waarom? Omdat topsporters gewone mensen inspireren om óók te gaan
sporten. Mensen zoals Dafne Schippers, Sven Kramer of Tom Dumoulin zetten alles in om aan de top te komen en te blijven. Ze houden zich
streng aan een dieet. Ze kunnen het zich niet veroorloven om halve
nachten te feesten. Ze trainen een groot deel van hun tijd. Maar ze bereiken dan ook veel!
Bij musici is het niet anders. Wil je werkelijk wat bereiken in de muziek? Wil je een inspiratiebron voor anderen worden? Dan vraagt dat
om eindeloos oefenen en repeteren. Je moet allerlei andere leuke dingen laten schieten voor dat éne: je instrument! Maar je doet het, met
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overtuiging! Mijzelf is dat niet gelukt. Toen ik een jaar of elf, twaalf
was, kreeg ik orgelles. Op dinsdag kwam de orgelleraar, een fantastisch mens. Aan hem lag het niet! Maar ik was zelf te veel met andere
dingen bezig. Op woensdag dacht ik: ‘Ach, hij is net geweest.’ Op donderdag hield ik mezelf voor: ‘Het is pas donderdag.’ Op vrijdag wilde
ik het vrije weekend inluiden. Op zaterdag had ik geen zin, en zondag
was een rustdag. Gevolg: het moest helemaal van de maandag en de
dinsdag komen. En het is dus nooit wat geworden. Ik kan een heel
klein beetje spelen, maar het is zeker niet inspirerend voor een ander.
Wil je werkelijk muziek maken die anderen raakt, dan kost je dat tijd,
geld, aandacht en energie.
Even een heel ander voorbeeld. Er zijn mensen die dag in, dag uit zorgen voor iemand anders. Een oudere dame die de zorg op zich genomen heeft voor haar man, die is gaan dementeren. Een vader en een
moeder die zo lang mogelijk hun gehandicapte kind thuis willen verzorgen. Een man die zijn vrouw omringt met liefde nadat zij door een
ongeluk verlamd geraakt is. Zulke mensen kunnen we intens bewonderen. Hoe komt dat? Zij zetten al hun eigen belangen opzij en wijden
zich aan die ene.
Welke leraren hebben ons gestimuleerd? De leraren die de boel lekker
lieten gaan, zodat het feest was in de klas? Nee! Het waren de leraren
die gingen voor hun vak en voor hun leerlingen. De geschiedenisleraar
die zo fantastisch kon vertellen. De wiskundeleraar die je met verve en
humor uitlegde hoe je vraagstukken kon oplossen. De leraar Engels die
gek was van Engeland.
Zo is het ook met christenen. We kunnen even de proef op de som
nemen. Ga het maar eens na: welke christenen hebben jou gemotiveerd om zelf ook de weg achter Jezus aan te gaan? Wie inspireerden
je om te geloven in Hem? Waren dat lauwe christenen, die hun geloof
niet al te serieus namen? Of waren het mensen die uitstraalden dat ze
leefden in verbinding met de Allerhoogste? Mensen die bereid waren
offers te brengen voor hun geloof? Ik kan me niet anders voorstellen
dan dit laatste.
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DE KEUZE IS AAN JOU!

Als wij ernaar verlangen om te schitteren als sterren aan de hemel,
dan wordt de Here God allesbepalend in ons leven. Hij wordt het richtpunt, waar alles naar verwijst. Hij staat centraal in alle beslissingen,
groot en klein. Ons leven gaat helemaal op de schop. Soms zie je dat in
een binnenstad: één en al bouwput, kranen, hekken, wegomleggingen
en lawaai van het slopen, graven, heien en bouwen. Maar als het werk
klaar is, heeft de binnenstad allure gekregen!
Dit boek gaat over het leren denken en leren leven als christen. De
vraag is: hoe word je een ambassadeur van het hemelse Koninkrijk?
Hoe vertegenwoordig je de Heer van het universum, gewoon, in jouw
straat en in de koffiepauze van je werk? Hoe ga je stralen als een ster
aan een donkere, nachtelijke hemel? Hoe word je een christen die
anderen inspireert? Hoe krijgt je leven uitstraling, zodat ook anderen
Jezus Christus willen leren kennen?
Als je daarnaar verlangt, lees dan vooral verder. Als je je uitstrekt naar
een leven dat vol is van God, denk dan met me mee. Maar let op: de
keus is aan jou! Je hoeft niet verder te lezen! Als je liever een beetje
christen bent, parttime christen, leg dan dit boek acuut weg. Als je
geen zin hebt om offers te brengen voor je Koning, dan heb je geen
boodschap aan mijn geschrijf. Dit boek is radicaal. Je zult misschien af
en toe flink je wenkbrauwen fronsen, zuchten en zeggen: ‘Poehpoeh...’
Je zult tijdens het lezen vast weleens denken: ‘Dit is veel te hoog gegrepen voor mij. Dit kan ik nooit.’ Je kunt weleens een moedeloze bui
hebben, of geïrriteerd dit boek wegleggen. Maar kop op: dat hoort
erbij! Het is heel normaal. Als je oefent voor de Vierdaagse van Nijmegen, zijn er ook momenten dat je blaren hebt en een steek in je zij. Dan
denk je: ‘Waar doe ik dit in vredesnaam voor?!’ Als je graag op het podium komt met je viool, zul je soms momenten hebben dat je het ding
over je knie zou willen leggen en in twee stukken zou willen breken.
Geen nood: dat heeft iedereen.
Alles wat de moeite waard is om voor te leven, kost bloed, zweet en
tranen. Zo ook de aanstelling als ambassadeur van de Koning der koningen. Dreig je halverwege dit boek af te haken, lees dan dit eerste
hoofdstukje weer terug. En vooral moedig ik je aan: toets alles wat ik
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schrijf aan de Bijbel zelf. Dat is Gods brief aan jou, Gods liefdesbrief.
Dit boek is hooguit een hulpmiddel (hoop ik) om die brief dichterbij te
brengen, dichter bij je leven, dichter bij je hart.
Denk aan het doel: ‘Schitteren als sterren aan de hemel.’ Dat heb ik
niet bedacht. Dat heeft God bedacht. Hij heeft Paulus die woorden in
de pen gegeven.
‘Schitteren als sterren aan de hemel.’ Dat is het doel!
GESPREKSVRAGEN

1. Wie inspireerden jou om Jezus te volgen? Waardoor was of is hun
geloof aanstekelijk?
2. Hoe zou je je eigen verlangen willen omschrijven?
3. In hoeverre ben je bereid offers te brengen voor een leven met
meer uitstraling, als ambassadeur van Jezus Christus?
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RENÉ VAN LOON

In Gaan voor God spoort René van Loon je aan zo te leven dat je
iets uitstraalt naar je omgeving. Hij laat ook zien welke stappen
je kunt zetten om dat te doen. Vanuit de Bijbel brengt hij Gods
bedoelingen in kaart en zoekt hij naar Gods wil in belangrijke
keuzes. Daarnaast laat hij zien hoe de omstandigheden in je
eigen leven van invloed kunnen zijn op de weg die je gaat. Het
boek sluit af met vijf levensterreinen (geld, tijd, seksualiteit,
milieu en het einde van je leven) waarop je heel concreet kunt
laten zien dat je gaat voor God.
GAAN VOOR GOD IS EEN UITDAGEND EN
INSPIREREND BOEK. EEN BOEK DAT JE HELPT
OM INTENSER VERBONDEN TE RAKEN MET JEZUS.
René van Loon is predikant van wijkgemeente De Samaritaan
in Rotterdam-Centrum. Eerder was hij predikant in Capelle aan
den IJssel en werkte hij tien jaar voor de christelijke studentenbeweging IFES-Nederland. Hij heeft veel ervaring in het begeleiden van mensen die de stap zetten om christen te worden.

‘Een krachtige stimulans om de navolging van Christus
concreet te maken.’ – Nederlands Dagblad
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