
Bidden 
• dat de Geest grote dingen zal doen 
• dat ons verstand en ons hart geopend mogen worden zodat we zien wie U bent 
• dat niemand weggaat zonder Gods genade glorie te zien 
• dat we steeds meer onszelf worden en laten zien 

  
We lezen Matteüs 1.1-16 en Lukas 10.20-21.  
Dit is het woord van God.  
 
Ik heb al wel eens eerder hier genoemd, dat ik twee jaar geleden begon aan een sabbatical van 
een half jaar. Ik was bijna overspannen geraakt, omdat ik hele hoge verwachtingen had van 
mezelf, en ik was bang voor afwijzing als ik het niet goed zou doen als christen, als 
teamleider, als studentenwerker. Ik werk voor een christelijke organisatie, die heel veel visie 
heeft en ook veel ideeën over hoe het allemaal nog beter kan. Voor iemand als ik is dat 
supergaaf, omdat het me helpt meer te verwachten en me leert anders te kijken. Maar als ik er 
niet gezond mee omga, kan het me ook helemaal lam slaan - het is nooit goed genoeg, het 
moet altijd beter, ik doe het niet goed. 
 
Dus de oplossing was - tijdelijk stoppen met werken. Het probleem was alleen, dat de 
slavendrijver in mij niet stopte. Dus wat ging ik doen? Door! Ik had een lijst met actiepunten, 
klussen in huis, bijbelstudies, boeken, gebedshuizen die ik moest bezoeken, alles. Nu moest 
het gebeuren, nu had ik alle tijd om tot rust te komen.  
Ik had een groep mensen om me heen, die me hielp in het hele proces. Ik vertelde ze dat ik 
moe was en gestresst, en zei vroegen: waarom wat ben je aan het doen? Hard aan het werk 
natuurlijk, jullie tevreden stellen, Mariël, mijn werkgever, en God. 
Dus zeiden vroegen: wat wil je echt? 
Maar ik durfde niet te zeggen wat ik echt wil, want ik was bang dat alles dan instort. Ik ben 
bang voor afwijzing van jullie, ik ben bang dat ik God verlies. Ik had toch al verder moeten 
zijn als christen en als mens? Ik had dit al zelf moeten kunnen oplossen. Ik moet sterker zijn. 
God vindt dit niet ok. 
 
Een tijdje geleden kwam er een vierdejaars studente naar me toe, ze had een vraag. Gesprek 
gepland. Zij zegt: ik twijfel de laatste tijd aan het bestaan van God. En ik heb niet echt een 
plek waar ik dat kan bespreken. Op de bijbelkring wil ik het liever niet open gooien, want de 
1e en 2e jaars studenten die vallen van hun stoel. Maar met anderen in de vereniging die ook 
twijfelen erover praten wil ik niet, want dat helpt me niet verder.  Ze schaamde zich er niet 
voor, dat is het niet, maar in haar groep bestond toch het idee ja als jij al twijfelt aan God! – 
en sommige vriendinnen van haar zeiden: bid er maar voor, dan komt het wel goed. Want die 
twijfel die moet wel weg. 
  
Mannenavond in deze kerk. Een man zegt ik wil wel praten over wat me bezighoudt en waar 
ik mee worstel. Waarop een ander zegt: wil je soms een theekransje ofzo? Iedereen lachen.  
Ik weet niet of die specifieke mannen hier zijn, en hoe zij dat moment ervaren hebben. Maar 
ik zat achterin, en ik voelde het van binnen. Als ik had gevraagd om openheid over wat me 
bezighoudt, en er komt zo’n grap overheen, dan bedenk ik me de volgende keer wel twee keer 
voordat ik me kwetsbaar opstel. Dan verberg ik dat verlangen naar verbinding.  
 
Waarom vertel ik deze voorbeelden? Het zijn voorbeelden van hoe we als mensen op allerei 
manieren onszelf verbergen voor de ander. We zijn onecht over wat er in ons leeft, om allerlei 
redenen. Als christenen zijn we onecht in ons wandelen met God en het laten zien daarvan 



aan anderen. En we zorgen er door hoe we met elkaar omgaan vaak voor, binnen en buiten de 
kerk, dat sommige vragen niet gesteld mogen worden, sommige reacties liever niet gezien 
worden en sommige moeilijke dingen weggebeden of weggepraat worden. 
  
We twijfelen, maar zeggen het niet. We zijn bang, maar werken er hard overheen. We zijn 
zwak en hebben hulp nodig, maar proberen toch sterk te zijn. We zien iemand eerlijk zijn, 
maar dat komt te dichtbij, dus maken we een keiharde grap om onszelf te beschermen. We 
laten een deel van onszelf zien, en de rest verbergen we.  
  
Als je dat doet, dan weet niemand wat er werkelijk in je is. Dan weet niemand dat je worstelt, 
of twijfelt, of zoekt, of een vraag hebt, of iets niet weet en in de war bent daarover. En kan 
niemand anders zichzelf laten zien. Het wordt onecht, en onveilig. 
  
Waarom doen we dit? Waarom zijn we niet open en echt over onszelf en onze rauwe, lastige 
vragen of problemen?  
  
Twee redenen. 
De eerste is angst. Angst voor afwijzing van mensen, angst om er niet bij te horen, angst om 
je imago te verliezen, angst om gekwetst te worden.  
Angst misschien voor het oordeel van God over ons geklooi en ons tekort en ons gerommel.  
 
Als ik op mijn werk zeg dat ik het moeilijk vind om nee te zeggen, word ik dan uitgelachen? 
Had ik dat allang moeten leren, waarom vind ik nou nog steeds lastig?  
Als ik in deze kerk wil meehelpen, mag dat dan wel? O is er een bepaalde norm of vorm die 
correct is en waar ik op afgekeurd ga worden? Mag ik zijn wie ik nu ben?  
Als mijn vrienden en familie echt zouden weten wie ik ben, helemaal, zouden ze dan nog van 
me houden? Beter om dan een stukje te verbergen, zodat ze me in ieder geval niet laten 
vallen.   
 
De tweede reden is trots. 
Trots omdat ik mezelf wel op kan lossen. Omdat ik niemand nodig heb. Omdat ik niet wil 
veranderen. Omdat ik mijn dingen voor elkaar lijk te hebben, en graag wil dat anderen dat ook 
zo zien. Omdat ik niet wil toegeven dat ik sommige dingen niet kan, maar wel wil.  
  
Ik ben een ondernemer - ik regel die dingen. Ik ben sterk. Ik ben goed bezig met God, ik 
maak carrière. Ik ben een goede moeder, ik ben een echte harde werker. Ik laat me niet raken 
door dat emotionele gedoe, ik houd het lekker op afstand. We laten niet zien wie we helemaal 
zijn, alleen dat sterke stuk. We beschermen ons tegen pijn en tegen anderen.  
 
Ten diepste willen we allemaal dat mensen van ons houden, dat ze ons respecteren en 
accepteren. We zijn als mensen gemaakt met een diepe behoefte aan bevestiging en liefde. 
We snakken ernaar. En we wringen ons in allerlei bochten om die liefde en bevestiging te 
ontvangen. Maar het gekke is: uit angst dat we liefde verliezen, verbergen we delen van 
onszelf. En door dat te doen, kunnen we onszelf altijd wijsmaken dat mensen niet echt van 
ons houden, omdat ze ons niet helemaal kennen.  
Want als ze dat stukje ook zouden kennen, dan zouden ze zo weglopen.  
We willen helemaal gekend zijn, en helemaal geliefd. Maar we kunnen ons niet voorstellen 
dat dit beide tegelijk kan, omdat wij naar binnen kijken en allerlei oordelen over onszelf 
hebben.  
 



En dus zijn we eenzaam en alleen, en doen we vaak net alsof. Naar mensen, en naar God. 
 
De wereld en de maatschappij om ons heen zeggen: wees niet bang, laat jezelf zien, wees 
echt, wees helemaal jezelf. Maar ze geeft geen oplossing, geen weg naar het licht, geen 
oplossing voor het diepe probleem van onze angst en trots, en het diepe verlangen aan liefde 
die geen voorwaarden stelt. Ze geeft alleen allerlei manieren om onszelf toch te verbergen en 
alleen onze leuke kanten te delen via social media en internet.  
 
We willen gekend zijn en geliefd. Maar we zijn bang of trots, dus gaan we hard ons best doen 
een betere versie van onszelf neer te zetten, in de hoop dat mensen ons toch accepteren. Want 
wat moet je nou met een gebroken, zwakke, hypocriete, imperfecte vent als ik? Met z’n grote 
mond en z’n kleine hartje?  
 
Waar moeten we heen om helemaal gekend te worden en tegelijkertijd helemaal geliefd te 
zijn?  
 
Het is eigenlijk bizar dat we de Bijbel kunnen lezen en dan weglopen met het idee dat God op 
dezelfde manier werkt als mensen. Daarom ben ik begonnen met het lezen van Matteüs 1, 
want Matteüs 1 is de stamboom van Jezus, de perfecte mens die tegelijk God is. En in die 
stamboom zit het Bijbelse antwoord op ons verlangen om gekend en geliefd te zijn, en de 
uitnodiging om te groeien in echtheid naar God en naar mensen.  
 
Laten we eens kijken naar wie er zoal in die stamboom staat genoemd: 
Abraham staat erin. Hij vertrouwde op God maar hij probeerde de belofte van God dat hij een 
kind zou krijgen te forceren, en hij zat onder de plak bij z’n vrouw. 
Sara was zijn vrouw, had diezelfde belofte maar lachte schamper om Gods Woord en 
mishandelde haar slavin. 
Jakob, hun kleinzoon, werd gezegend door God met 12 kinderen, maar hij loog en bedroog en 
wilde God dwingen tot een deal. 
Juda is de stamvader en eretitel van Jezus, maar had seks met z’n schoondochter, die hij 
verwarde met een hoer. 
David was een man naar Gods hart, en een overspelige leugenaar en moordenaar. 
Salomo was de rijkste, meest wijze koning van Israël, en werd een arrogante afgodendienaar. 
Het hele volk van Israël, gekozen, gered en geliefd door God, werd gevangen genomen omdat 
God helemaal klaar was met hun vunzigheid, onrecht en liefdeloosheid 
  
En dan, helemaal aan het einde van een lange rij van idiote, gebroken mensen, mensen die 
God kwetsten en hun medemensen ook, komt Jezus. Jezus staat trots aan het einde van die rij. 
 
En dan heb ik het nog niet eens gehad over Petrus en Thomas en Paulus en Jacobus, allemaal 
latere volgelingen van Jezus, allemaal gebrekkige mensen.  
 
Wat is het goede nieuws? Het is dat God al deze mannen en vrouwen helemaal kent. En van 
ze houdt. En door hen heeft Hij Jezus op aarde gebracht, om ons te redden en te roepen voor 
zijn familie en zijn koninkrijk. Hij noemt zichzelf de God van Abraham, Isaak en Jakob. Wat 
een titel!  
God is de God van gebroken, imperfecte mensen, die Hij gebruikt voor zijn glorie. En God is 
groter dan jouw angst en trots.  



Wat zegt Jezus? Verheug je niet over wat je allemaal wel of niet gedaan hebt, verheug je 
erover dat je naam in de hemel staat. Dat God van je houdt. Dat zijn liefde voor jou 
onvoorwaardelijk is.  
 
God kent jou helemaal. En Hij houdt toch van je. Niet om wat jij hebt gedaan, maar om wie 
Hij is. Hoe zou jouw leven veranderen, als je diep van binnen altijd wist dat je 
onvoorwaardelijk geliefd bent?  
 
Paulus zegt het zo, in Rom 8.31-39  
Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? 
Zal hij … 
  
Het is de liefde van God die angst en trots laat verdwijnen. Want de liefde van God en zijn 
genade laten zien dat jij erger bent dat je ooit had kunnen denken, maar ook dat je meer 
geliefd bent dan je ooit durfde dromen. Als we onvoorwaardelijk geliefd zijn door onze 
Maker en Vader, dan zullen al die zorgen en angsten langzamerhand verminderen en 
verdwijnen. Wie zal mij veroordelen? God zelf spreekt mij vrij. Wij zal mij aanklagen?  
Luister, God wist dat je er een rotzooi van zou maken, dat je akward zou zijn, dat je zou 
struikelen, dat je zou zondigen, dat je Hem pijn zou doen, dat je van Hem weg zou lopen. Dat 
is waarom Hij aan het kruis ging. Toen jij nog tegen Hem was, zijn vijand was, gaf Jezus zijn 
leven voor jou. Voordat de wereld gemaakt werd, wilde God jou. En als je op Jezus 
vertrouwt, dan ben je heilig, en perfect en zonder schuld. Niet omdat jouw vertrouwen zo 
geweldig is, maar omdat Jezus geweldig is. 
En tegelijkertijd herkennen we ons in die man die tegen Jezus zei: ik geloof! Help me in mijn 
ongeloof!   
We zijn gewoon onderweg. Net als al die andere geloofshelden, die allemaal tekortschoten.   
  
Als die onvoorwaardelijk liefde doordringt, gebeuren er drie glorieuze dingen: 
  
1 De liefde van de Vader verdringt langzamerhand angst en trots. Want als Hij van je houdt, 
wat maakt het dan uit wat zij van je vinden? Als Hij van je houdt, dan maakt dat je nederig en 
klein, en kom je tot rust met jezelf. 
  
2 Er komt ontspanning. Het hoeft niet allemaal af en perfect en snel en goed. En door die 
ontspanning komt er juist ruimte om te herstellen, en te groeien, in een veilige omgeving. 
Onvoorwaardelijke liefde betekent niet dat God ons niet mooier en beter wil maken, ons wil 
herstellen naar de oorspronkelijke bedoeling. Natuurlijk wel! Een kind liefhebben betekent 
niet dat je het niet wilt laten groeien, juist het tegenovergestelde. Zo ook met God. Hij houdt 
van je, Hij kent je, en Hij wil onderweg. Maar als de liefde niet de basis is, dan wordt groei en 
herstel een ondraaglijke eisen lijst van verbeteringen. 
  
3 Het lichaam van Christus, de kerk, wordt wat het bedoeld is te zijn - de tastbare 
aanwezigheid van Gods genade en vergeving voor jou, de gemeenschap waarbinnen je kunt 
herstellen en groeien en worstelen en vragen serieus kunt nemen. En het wordt de hoop voor 
de wereld, die niet zit te wachten op perfecte mensen, maar op de genade van God die 
zichtbaar is in gebroken mensen. Als jij geliefd bent, zoals jij hier zit, dan zijn zij ook, want 
het hangt niet van hen af. 
  
  
Bidden / Je krijgt tijd om te verwerken: Wat laat God je zien deze ochtend? 


