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Stof tot nadenken: ‘De kracht van jezelf zijn?!’
Door God geliefde mensen,
En eigenlijk moet je dan even je eigen naam invullen. Lieve...
Zomaar wat losse namen noemen van mensen die je ziet

DE PREEK VAN JE LEVEN...

Dit is misschien wel de belangrijkste preek die je in je leven gaat horen. 
Een preek die je leven kan veranderen. Wat ik ga vertellen is voor 
sommigen totaal niet belangrijk, omdat ze dat allang ontdekt hebben. 
Voor een ander zijn het misschien precies de woorden die je nu nodig 
had.

OEPS HOE MOET IK NU VERDER???

De belangrijkste preek die je in je leven gaat horen. Levensveranderd 
mogelijk. Ik realiseer me wel ineens dat ik door dat te zeggen de lat 
ondertussen net eigenhandig zo hoog heb gelegd dat ik er bijna niet 
meer bij kan :-) We gaan zien hoever we komen.
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WAT IS NODIG OM TE ZORGEN DAT DEZE PREEK U RAAKT?

Nu zei ik net dat deze preek wellicht uw leven kon veranderen. Dat is een 
gewaagde uitspraak natuurlijk. Want er is een grote kans dat een 
aanzienlijk deel van u op dezelfde manier de kerk uitgaat, als waarop u 
vanmorgen gekomen bent. En dat morgen gewoon weer een dag als alle 
andere wordt. Maar goed, daar zijn we samen een beetje 
verantwoordelijk voor. Ik ga met overtuiging vertellen wat ik u te 
vertellen heb. En u gaat uw best doen met overtuiging wat ik zeg niet het 
ene oor in en het andere uit te laten gaan, maar om het daadwerkelijk 
even door je systeem te laten gaan. Langs hoofd en hart.

HOE BEN IK TOT HET THEMA GEKOMEN?

De kracht van jezelf zijn. Dat thema heeft alles te maken met de 
belangrijkste ontdekking die ik in mijn leven heb gedaan. Omdat ik het 
gevoel heb dat er een moment of periode in mijn leven is geweest 
waarop mijn leven van richting is veranderd. En als ik het dan heb over de
kracht van jezelf zijn dan hoop ik u daarvan te overtuigen door dat stukje 
van mijn verhaal dan gewoon maar met u te delen. Het stukje van mijn 
levensverhaal waarin ik ontdekte dat God onvoorwaardelijk van je houdt.

Om daar een stapje dichterbij te komen heb ik iets meegenomen. Een 
tweetal jeugdfoto's van mezelf die ik u ga laten zien. Op het scherm.

De eerste...

[FOTO 1]

We beginnen heel schattig. Baby Gerard. Issie niet lief. Issie niet schattig. 
Ahwww. Ik heb natuurlijk de meest vleiende foto kunnen uitkiezen. Maar
goed.
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Dit ben ik in het eerste jaar van mijn leven. Net op de wereld. Nog geen 
weet hoe mijn leven zal lopen. Onbevangen.

En zo zullen er ook foto's van u zijn wellicht. Dat ligt er een beetje aan van
welke generatie u bent. Hoe ouder u bent, hoe minder foto's er 
waarschijnlijk zijn. En als je heel jong bent dan zijn er misschien wel te 
veel foto's van je als baby. Dat kan ook nog, geloof me.

Maar goed. Dit ben ik dus. En ik kom straks nog wel even op die foto 
terug. Om u niet verder af te leiden mag hij nu wel even van het scherm 
af.

HOE IK OPGROEIDE

Ik mocht opgegroeien in een warm, liefdevol en christelijk gezin, hier niet
gek ver vandaan in Stellendam. Ik ging naar de knutselclub die er was, 
uiteindelijk ook de catechesatie (hoewel me dat niet bijzonder aansprak 
in mijn herinnering) maar ik ging eigenlijk zonder al te veel mokken mee 
op zondag met mijn ouders. Ik hielp als er rommelmarkt was. Eigenlijk 
had ik altijd een brave en voorbeeldige jeugd gehad al zeg ik het zelf. En 
de kerk hoorde daarbij.

ZOMAAR INEENS 17 À 18 JAAR

Goed. Tijd voor de tweede foto. 

[FOTO 2]
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Een stuk minder schattig. Er hoeft nog net geen waarschuwing bij dat de 
beelden als schokkend kunnen worden ervaren.
En toen zomaar ineens was ik een jaar of 17. Ik had een iets andere bril. 
Wat korter haar en nog hier en daar een jeugdpuistje. De wereld lag aan 
mijn voeten als goede en vlotte leerling. Het was een jaar waarin ik zou 
kiezen wat ik na mijn examen zou gaan doen. De wereld lag aan mijn 
voeten en ik vond veel vakken leuk. Iets met muziek? Iets met talen? 
Frans? Dat is het uiteindelijk allemaal niet geworden. Dat begrijpt u.

GESPREKKEN

En dat komt omdat ik in mijn examenjaar aan het denken werd gezet. Er 
was een zekere klasgenote en wij draaiden kort wat om elkaar heen in 
dat jaar. Het was een tijd van MSN Messenger, Hotmail en veel smsjes 
sturen, waarbij je natuurlijk wel op de grens van je SMS-bundel moest 
letten. Maar in de gesprgesprekken met haar over het geloof. En in die 
gesprekken stuurde ze ook wel eens wat Bijbelteksten mee. En als ik erop 
terugkijk dan kan ik niet anders dan zeggen dat ik toen anders over het 
geloof ben gaan denken. Ik denk dat ik hier anders nu niet had gestaan.

WAT VERANDERDE ER DAN?

En als ik nu onder woorden moet brengen hoe dat kwam, dan komt dat 
denk ik doordat ik een andere kant van de Bijbel leerde kennen. Tot 
daarvoor zag ik de Bijbel altijd als een soort grote mensen versie van de 
kinderbijbel. Dus met iets meer teksten, in iets moeilijkere taal. Maar ik 
kwam met name de grote en bekende verhalen tegen. Die werden keer 
op keer gelezen in de kerk. De gelijkenissen enzovoort. Daar werd keer op
keer over gepreekt. En nu ik dit opschrijf en zelf dominee ben merk ik hoe
groot die valkuil is.
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Maar het waren voor mij allemaal verhalen over andere mensen. Die in 
een ander land en in een andere tijd hadden geleefd. De Bijbel en 
daarmee ook God was altijd een beetje op afstand gebleven. Abstract.

BIJBEL NIET VER WEG, MAAR DICHTBIJ

En het veranderde allemaal toen ik ervaarde dat die Bijbel niet alleen iets 
over anderen te zeggen had. Maar ook over mij. Ik kwam ook ineens 
andere teksten in de Bijbel tegen.
Teksten zoals deze uit Jesaja 43, vers 11:

Moet je door het water gaan – Ik ben bij je; of door rivieren – je wordt 
niet meegesleurd.

Of uit Psalm 32, vers 8:

Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan.
Ik geef raad, op jou rust mijn oog.

Voor het eerst kwamen zulke teksten direct binnen. Had ik het gevoel 
alsof ze voor mij geschreven waren. En dat maakte een wereld van 
verschil. Want ineens bleek die God die die woorden had uitgesproken. 
Die ze had uitgesproken tegen degene die die woorden eeuwen terug 
had opgeschreven. Die God sprak ze ook uit tegen mij.

Jesaja 43, vers 11:

Moet je door het water gaan – Ik ben bij je; of door rivieren – je wordt 
niet meegesleurd.

Psalm 32, vers 8:

Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan.
Ik geef raad, op jou rust mijn oog.
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Zo ervaarde ik dat. Want ik kende ook wel momenten waarop ik die 
woorden nodig had. Welke studie moet ik nu in hemelsnaam gaan doen? 
Met wie zal ik ooit mijn leven delen? Wat maakt het leven de moeite 
waard? Allemaal vragen. En die woorden troffen ineens doel. Het kwartje 
viel.

DE HELE WERELD EN IK DAARBIJ

Ik ging ook heel anders kijken naar dat beroemde vers uit Johannes 3? U 
weet wel? Dat zestiende vers?

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, 
opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig 
leven heeft.

Ineens was die wereld niet langer die grote abstracte bol in een 
onvoorstelbaar groot heelal met een oneindig aantal mensen die daarop 
leefden en geleefd hadden. Maar tussen dat alles zag ik ook mijn eigen 
plekje. Als onderdeel van de wereld die God gemaakt had.
Ik besefte dat God mij zag staan. Gewoon wie ik was. Toen. En wie ik ben. 
Nu. En als je dat mag ervaren, dan verandert dat volgens mij je leven. Ik 
ontdekte in die jaren dat mijn identiteit niet iets is dat ik zelf zorgvuldig 
hoef op te bouwen. Met allemaal keuzes voor studie, partner, hobby's, 
hypotheken, sportclubs, kleren en wat nog meer. Maar dat je identiteit, 
wie je bent...al vast ligt. Bij God.
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PSALM 139...EEN VORMLOOS BEGIN

We zongen uit Psalm 139 het negende vers:

Van toen ik vormloos ben ontstaan.
Gij wist hoe het zou verder gaan.
Ja, in uw boek stond reeds te lezen,
wat eens mijn levensweg zou wezen.

Dat zou je heel beklemmend kunnen lezen. Alsof je geen vrije wil hebt of 
geen vrije keuze. Ik kies er voor om het zo niet te lezen. Wat die woorden 
mij zeggen? Als gelovig mens?
Dat vanaf het moment dat ik geboren was. U weet wel die schattige baby.
Dat wie ik ben geborgen is in God. En dat geldt niet alleen voor mij, maar 
ook voor u. Voor jou.

WIE JE BENT HANGT NIET AF VAN BIJV. PRESTATIES

Ik had het nodig om dat te horen. Omdat tot dan toe mijn identiteit 
verbonden was aan wat ik presteerde. Aan de cijfers die ik haalde...de 
hoogste van de klas. Ik leek regelrecht op weg naar de grootste carrière.

Het werd allemaal ineens zo relatief. Ik zag ineens de waarde van liefde. 
Mensen die van je houden. De liefde van je ouders. En boven dat alles uit 
God zelf. Die liefdevolle blik van God zelf. De God bij wie je mag komen 
zoals je bent. Wie ik ben had ineens niks meer te maken met prestaties of
verwachtingen.
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En het kan niet anders dan dat sommigen van u dit ook moeten horen. 
Want de wereld staat bol van de prestatiedrang, korsetten, mallen, 
rolpatronen, maskers en verwachtingen. Over wie je moet zijn. En wat je 
moet doen in je positie. Een wereld waarin je je voort lijkt te moeten 
bewegen met ellebogenwerk. Je komt alleen hogerop als je anderen 
eronder weet te krijgen.

En dat zorgt er ook voor dat we voorzichtig zijn met het laten zien van de 
kanten van ons leven waar we ons niet zo goed raad mee weten. Onze 
kwetsbaarheden. Onze zichtbare of onzichtbare littekens. Alles wat niet 
in het mooie, perfecte plaatje past dat de wereld van ons lijkt te 
verlangen. Alles wat je niet zo makkelijk op social media zet. Daar is geen 
ruimte voor.
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DEZE PREEK IS VOOR...

Deze preek is voor iedereen die het soms maar moeilijk vindt om 
onbezorgd in de spiegel te kijken. Of ontspannen. Degenen die haast 
bezwijken onder de druk van allerlei verwachtingen en mallen die je zelf 
of anderen op je drukken.

 Misschien zit je nog op de middelbare school. En ben je op zoek 
naar je plek in de klas. Of misschien heb je wel een plekje gevonden 
als slimmerik, of brutaalste van de klas, mooiste van de klas of 
lolbroek van de klas...maar zou je graag iets minder als een soort 
tekenfilmfiguur zijn. Zijn er kanten van jezelf die je niet zo goed 
kunt laten zien.

 Misschien ben je al een stukje ouder. En ben je ergens jezelf 
kwijtgeraakt. In je werk. Privé. In hoe je je ouderschap vervult. Ik 
zou het je zo gunnen...dat je met God mee durft te kijken. Dat je 
durft te zien wat Hij allemaal in jou ziet. Hij ziet ook je 
kwetsbaarheden, dat wat moeilijk is. Gebroken soms misschien.

 Ik zou het je gunnen als je hier met lichamelijke of geestelijke 
littekens zit. Omdat iemand je ooit iets heeft aangedaan. Dat je je 
geliefd weet. Gezien voelt. Door God. Dat je je geaccepteerd weet. 
En dat als dat voor jou nodig is je misschien jezelf weer durft te 
zien. Dat je toekomst ziet. En ik weet niet zo goed of dat met jezelf 
accepteren te maken heeft, ik zoek naar het juiste woord. Maar 
weet in ieder geval dat God er voor je is. Onvoorwaardelijk.
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LEEF DAARUIT

De kracht van jezelf zijn. Wat was mijn boodschap vanmorgen?
God heeft ons geschapen naar zijn beeld. U weet wel...daar begint de 
Bijbel mee. Met het verhaal dat God mensen maakt. Die op Hem lijken. 
En toch allemaal anders zijn. Allemaal zijn kinderen.

En de rode draad van die Bijbel is dat God alles voor die mensen over 
heeft. Van ons houdt. En dat Hij daarbij niet alleen die grote abstracte 
aardbol ziet, maar individuele mensen. Ook u, ook jou.

Wie jij bent. Wie jij werkelijk bent. Het allerbelangrijkste onderdeel van 
je identiteit wordt bepaald door het simpele feit dat je kind van God 
bent.

Zo zegt 1 Johannes 3, het eerste vers het:

Bedenkt toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! 
Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook.

Ik hoop dat dat je bevrijdt. Dat evangelie, die wetenschap, dat besef...is 
levensveranderend. Daar durf ik mijn hand voor in het vuur te steken.
Leef vanuit die wetenschap. Onbevangen. Geliefd. Met de gaven en 
talenten die je gegeven zijn.
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Ik richt me tot slot tot ons als gemeente als groter geheel. Ik wens ons toe 
dat wij ook een gemeenschap kunnen zijn waarin we elkaar accepteren. 
Elkaar liefhebben. In alle verschillen die er zijn. Dat we elkaar zien als 
kinderen van dezelfde vader. Dat we elkaar ruimte geven. Elkaars 
onvolkomenheden kunnen accepteren. Dat we bouwen aan een kerk 
waar mensen zich geliefd weten. Waar jongeren kunnen opgroeien en 
mogen ontdekken waarom wij ouderen (ik reken mezelf er steeds meer 
toe) hier zo graag komen. Wat wij hier vinden. Dat zij daar hun eigen 
woorden en liederen aan mogen geven. En dat wij als jongeren (want dat 
zal ik in de ogen van sommigen nog zijn) oog hebben voor wat de 
generaties voor ons ons willen doorgeven aan rijkdom. Dat we ons 
realiseren dat ook wij, als we het mogen meemaken, ooit oud zullen zijn. 
En dat we dan hopen dat we nog steeds gehoord worden.

Dat alles wens ik u, jou en ons toe. 
Dat God zo met ons is. 
En dat u en jij je geborgen mag weten bij God.

Bedenkt toch hoe groot de liefde is die de Vader je heeft geschonken! 
Je wordt een kind van God genoemd, 
en dat ben je ook.

Amen!
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