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Ga met ons mee 

Inleiding 

Gods plan voor een gebroken wereld. 

Ergens bij horen – prachtige preek van Goff over wat God heeft gedaan 13 september – Zijn goedheid 

en genade. En het feit dat we daar vanuit mogen leven en uitdelen: De kerk als een demonstratie van 

de goedheid en genade van God. 

Het verhaal van Mozes en Chobab 

God geeft een belofte 

 

Exodus 6:7   

Ik zal jullie aannemen als mijn volk, en ik zal jullie God zijn. En jullie zullen inzien dat ik, de 

HEER, jullie God ben, die jullie bevrijdt van de last die je door de Egyptenaren is opgelegd. 

Ik zal jullie naar het land brengen dat ik onder ede aan Abraham, Isaak en Jakob beloofd heb; 

dat land zal ik jullie in bezit geven. Ik ben de HEER.”’ 

 

Ze kunnen het eerst niet geloven… 

Totdat God het laat zien. God doet iets in hun leven.      BELOFTE 

 

God is een God van beloften – die Hij ook waar maakt. Hij heeft dat aan zijn volk laten zien 

Gods volk, bevrijd uit Egypte staat op het punt verder te trekken – letterlijk de belofte van God in te 

gaan. Mozes zegt tegen zijn zwager Chobab , die na de doortocht door de zee bij hem komt: 

 

Numeri 10:29 

‘Wij vertrekken nu naar het land dat de Heer ons beloofd heeft. Ga met ons mee! Je zult het 

goed hebben bij ons. Want de Heer heeft gezegd dat hij goed voor ons volk zal zorgen.’ 

 

God heeft ons bevrijd 

We zijn op weg naar het Koninkrijk. We leven het nu al uit. Dat is wat Christus heeft gedaan. 

Goff heeft dat duidelijk beschreven: De kerk, het volk van God als de zichtbare en tastbare genade 

van God in deze wereld. 

We nodigen onze omgeving uit om mee te gaan 

Waar nemen we ze mee heen: weten we dat zelf? 

Voor wie is Gods genade? 

Leven wij in deze wereld of zijn we wereldvreemd, afgezonderd…? 

Zien we wat om ons heen gebeurt, hoe reageren we..? 

 

En Chobab… wat is zijn reactie op de vraag ‘Ga mee met ons, et zal je goed doen’? 

Waarmee gaat hij in zee als hij mee gaat? Welk beeld van God laat Mozes zien, laat het volk zien? 

Chobab kende de situatie waarin het volk zich bevond – Egypte- en de situatie waarin ze zich nu 

bevinden – bevrijd. 

Uit de bevrijding is de almacht van God duidelijk geworden, ook zijn liefde voor het volk en zijn trouw. 

Hij maakt zijn belofte waar. 

 

Wat doet Chobab? 

In eerste instantie wil hij niet. Mozes dringt aan en toont aan dat Chobab ook in het belang van het 

volk mee kan gaan Hij kent de weg door de woestijn. 

(Is dat niet vreemd- God wijst het volk toch de weg…) 

En, zo zegt Mozes, Chobab zal delen in de voorspoed die de Heer zal geven. 

 

Numeri 10:31,32 

‘Ga alsjeblieft niet bij ons weg, ‘zei Mozes. ‘Jij weet immers waar wij in de woestijn het best 

onze tenten kunnen opslaan, je kunt onze gids zijn. Als je met ons meegaat, zullen wij je laten 

delen in de voorspoed die de HEER ons zal geven.’ 
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God is groter dan je denkt 

We hebben de kracht van God in ons leven ervaren.  

Toen ik tot geloof kwam ontdekte ik met terugwerkende kracht allerlei momenten waarop God in mijn 

leven heeft gewerkt.  – voorbeeld: relaties met meisjes - 

En mensen die God heeft gebruikt in zijn goedheid om mij niet aan mijn lot over te laten. 

Het bijzondere is dat we ook  leren van de mensen om ons heen – God is groter dan je denkt 

God laat zich niet onbetuigd in de geschiedenis, cultuur en menselijke ervaring, ook al heeft men dat 

zelf misschien helemaal niet in de gaten en wij in vaak ook niet. 

God werkt al op plaatsen en in mensen voordat wij (en zij) dat zien. Leer dus kijken en luisteren. Zoek 

naar de raakvlakken van het evangelie in de cultuur en de ervaring van de mensen.   

 

Paulus was daar op gericht. Hij ging er op uit om mensen die door God zijn uitgekozen te bereiken en 

als ze God leerden kennen, hun geloof te versterken. Hij wijst ze op de trouw van God aan Zijn 

beloften. 

 

Titus 1:1,2   

God heeft mij er op uitgestuurd  om het geloof te brengen aan de mensen die door Hem zijn 

uitgekozen en  om hun de waarheid over God te laten kennen. 

Door die waarheid leiden zij een leven naar Gods wil en ontvangen het  eeuwige leven, dat 

God voor het begin van de wereld beloofd heeft; en  Hij liegt niet. 

 

Paulus brengt geloof aan mensen … die God heeft uitgekozen, en leert hen de waarheid over God 

kennen – zodat ze vervolgens een leven gaan leiden naar Gods wil, met een eeuwige bestemming: 

Leven. 

Je ziet dat Paulus dat nooit alleen doet. Hoe reageren wij op onze omgeving, de mensen met wie we 

in contact komen? Reageren we dan wel alleen – individueel? 

Of reageren we als gemeenschap? 

 

Chobab ging uiteindelijk mee en zag hoe God het volk leidde – interessant is dat zijn nakomelingen 

onderdeel werden van Israël, ze werden geholpen, ondersteund en werden één met het volk. Het ging 

ook hier dus niet uitsluitend om een persoonlijke relatie tussen Mozes en Chobab “… ga met ons 

mee…” 

 

Leven in een gemeenschap 

“Door samen te leven leer je God kennen – en elkaar… 

En kun je leren van elkaar, we hebben elkaar nodig om te leren – ons te scherpen aan elkaar, Gods 

grootheid te weerspiegelen. 

God leren kennen – Zijn bevrijding ervaren, leven voor Hem = leven voor je naaste: De kerk als een 

demonstratie van de goedheid en genade van God. 

Weten en doen 

Belangrijk in het samen leven als volk van God zijn: 

Weten  

- wat God wil wat we geloven en weten   focus op het denken, de ideeën 

- wat God wil dat we doen, en welk gedrag we hebben  focus op situaties in het leven 

 

Deze twee zaken zijn natuurlijk niet geïsoleerd van elkaar, er is een overlap (als het goed is) 

Weten wat God wil wat we geloven en weten moet toegepast worden op het leven. –het is geen 

nutteloze kennis. En omgaan met situaties in het leven, dat wat we doen en ons gedrag,  moet 

gebaseerd zijn op gezonde  Bijbelse denkbeelden over God en Zijn woord. 

Weet wat je leert en van wie – er is veel humbug in de wereld, laat je niet een en weer slingeren door 

allerlei wind van leer. 

Blijf dicht bij Gods Woord – dat is levend! 

Het gevolg van gezond Bijbels denken is Genade vanuit Gods gemeenschap – de kerk 
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Gemeenschap is een vorm van genade (goedheid) – die in de kerk werkt en vanuit de kerk de wereld 

in vloeit. 

- Samen delen/leven/eten  Handelingen 2:42, Hebreeën 10:24, 25 

Elkaar aansporen – betrekken - stimuleren 

- Elkaar steunen Galaten 6:2 

Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na. 

- Vriendschap en relaties Johannes 15:12, 13 

Heb elkaar lief – je leven overhebben voor je vrienden 

- Daadwerkelijke hulp/zorg Jacobus 2:16, 1 Johannes 3:17 

‘Het ga je goed! Kleed je warm en eet smakelijk!’ zonder de ander te voorzien van de eerste 

levensbehoeften-wat heeft dat voor zin? 

God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de 

wereld door hem te redden. 

- Raad geven Colossenzen 3:16 

Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, 

zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade 

ingeeft. 

- Bidden voor elkaar Markus 6:13 

 en ze dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en genazen hen. 

Vol van Gods Geest!! 

Het is gewoon gezond voor christenen om samen te praten, te eten, te werken – samen het brood te 

delen (Hand 2:46-47) – en het is gezond voor  anderen daar deel van te zijn. Daarom is het zo 

belangrijk deel uit te maken van een daadwerkelijke lokale gemeenschap van gelovigen die vol zijn 

van Gods Geest. Werk, leef dit uit in de plaatselijke lokale kerk – in de wijken. Dit is wat de wereld 

nodig heeft – wat alle ‘Chobabs’ nodig hebben. 

De hoop die een zekerheid is – ook in een gebroken wereld 

Het volk is bevrijd- en het beloofde land zal nog bereikt worden. God liegt niet. 

Het Koninkrijk is er, God is Koning. Jezus heeft Gods Konikrijk gevestigd door zijn werk aan het kruis 

en door zijn opstanding 

We zijn deel van dit Koninkrijk en op weg naar het moment dat et in al zijn eerlijkeid volledig zal zijn. 

Nu zien we het deels, we leven nog in een gebroken wereld. 

Het betekent dat de mensen ook je gebrokenheid en onvolmaaktheid zullen zien – net als de manier 

waarop we daar vervolgens mee omgaan. 

De gebroken wereld is een realiteit – we hoeven daar niet om heen te draaien. –voorbeeld: gebroken 

huwelijk in Leeuwarden – als jong christen – gemeenschap om mij heen- 

We leven, ook als christenen, nog niet in de volmaakte wereld – we zijn op weg… en God liegt niet. 

 

Nederlands Dagblad 26-09-15 

Geloof is een uitnodiging. Een ontdekkingstocht die ook niet meer ophoudt. Nieuw leven. Het 

is licht dat valt over gebrokenheid en tragiek.  

 

Hoe we leven met elkaar maakt God zichtbaar in een gebroken wereld. 

Vluchtelingen – we doen niet aan politiek – maar als ze nu toch eenmaal in jouw omgeving zijn: wat 

kun je ze beter aanbieden dan opgenomen worden in jouw gemeenschap? 

- Schaamte– ook daarvoor is Jezus gestorven 

- Verkeerde machthebbers- Jezus is ook machtiger dan zij 

En… wat hebben wij dat wij niet gekregen hebben? Laten we dat delen, zowel materieel als 

immaterieel. 

 

Wat laten wij zien? 

En jij, als je nog twijfelt aan de goedheid van God… Ga met ons mee. 


