Zegen en zegenen
Waar liefde woont gebiedt de Heer zijn zegen,
daar woont Hij zelf…… (psalm 133)
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Suggestie om te beginnen:
Deel met elkaar waarin je
Gods Zegen ervaart, en
gebruik dat later in het gebed
om Hem te danken en te
loven.

‘God wil hier wonen’ is het jaarthema 2017 – 2018
Robert introduceerde op de startdag het logo van ons nieuwe jaarthema ‘God wil hier wonen’.
Kees Zondag heeft met andere artistiek begaafde Lichtbogers het logo ontworpen.
‘God wil hier wonen’ is een heel rijk thema. Je kunt bij het ‘hier’ in de titel in- en uitzoomen.
‘Hier’ = op deze planeet, in een voor ons besef oneindig universum. Vervolgens kun je inzoomen
naar ‘Gods volk’ – we denken hierbij ook aan het volk Israël, met wie God een eeuwigdurend
verbond sloot. God woonde te midden van zijn volk, in bijvoorbeeld de tabernakel. Vele eeuwen
Om te zingen:
later kwam God op aarde ‘tabernakelen’ in Jezus de Messias. En vandaag wil God wonen in de
Opw. 454
plaatselijke gemeente, zoals De Lichtboog. En in jouzelf, als tempel van de Heilige Geest.
Opw 244
Ook in de tijd kun je meerdere kanten op met dit thema. Beginnend in het hier-en-nu, zullen we
Trinity: May you have/ Ik
terugkijken naar de hof van Eden. En we kijken vooruit naar het ‘hier’ op de vernieuwde aarde
wens jou
(toekomstperspectief). Kortom, een aansprekend logo voor een jaarthema waarin we vaak
Opw. 710
verrassende verbanden zullen ontdekken tussen het Oude en het Nieuwe Testament.
God wil je zegenen
Om te lezen:
In de psalmberijming van Psalm 133 wordt zo mooi de verbinding gelegd tussen God die hier
Psalm 133
woont en zegent, juist waar broers en zussen samenkomen. Dat is het thema van deze dag: God
wil je zegenen. Het woord zegenen komt meer dan 500 keer voor in de Bijbel. In het OT wordt
Voor het gebed:
het woord ‘Baruch’ gebruikt, dat staat voor iemand heilzame kracht, heelheid te wensen. Zegen
heeft vaak te maken met voorspoed in het ‘nu’. Met een diep besef dat dat van God komt, want
Na het dankgebed voor de
de betekenis van ‘Barach’ is ook knielen. In het NT wordt voor zegenen het woord ‘Eulogeo’
avond, kun je zegenend
gebruikt, ( eu= goed, logos = woord) dat betekent ‘goede woorden spreken’.
bidden voor elkaar, bijv. ieder Wie zegenen en spreken die goede woorden?
zegent, met handoplegging
God zegent zijn schepping. In het scheppingsverhaal zegent God eerst de dieren en de vogels
(bespreek van tevoren) de
(Gen. 1:22)
persoon rechts in de kring met God zegent mensen als zijn beelddragers. In Gen. 1: 28 “En God zegende hen en God zei tegen
‘goede woorden’.
hen: Wees vruchtbaar, word talrijk vervul de aarde en onderwerp haar en heers over de vissen
Je kunt ook het lied zingen: ‘Ik van de zee over de vogels in de lucht en over al de dieren over de aarde kruipen”.
zegen jou in Jezus naam’, en In Gen.12 : 1-3 roept God Abram met een enorme belofte van zegen, en daar zie je al iets in dat
zegenend de handen heffen zegen naast heel persoonlijk bedoeld, ook weer doorgegeven zal worden.
naar elkaar.
Mensen zegenen elkaar, bijv. vaders zegenen hun zoon. Izak zegent zijn zoon Jakob. Gen. 27:2729
Dit is de Ierse zegenbede van Mensen zegenen God, een ander woord daarvoor is loven, Hem danken, omdat God de bron is
St. Patrick
van alle zegen, zoals in Ps 103 - Loof de Here mijn ziel. In Efez. 1:2 staat een lofzang en
dankbetuiging over de zegen die we ontvangen en waarvoor Paulus God zegent; “Gezegend zij
de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke
geestelijke zegeningen heeft gezegend”.
Jezus zegent (Marcus 10: 13-16) Mensen brengen kinderen bij Jezus. Hij omarmt de kinderen en
terwijl Hij de handen op hen legde, zegende Hij hen. In Lucas 24: 50 staat dat Jezus tijdens de
hemelvaart zijn handen ophief en zegende. “Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en
werd opgenomen in de hemel”
Jezus roept op om de ander te zegenen, ook als de omstandigheden die helemaal niet positief
zijn, bijv. in Luc. 6: 28 “Zegen wie jullie vervloeken en bid voor hen die jullie slecht behandelen” .
God verlangt ernaar om te zegenen
“Moge de Heer u zegenen en u beschermen, moge Hij het licht van zijn gelaat over u doen
schijnen en u genadig zijn, moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u genadig zijn” Numeri
6: 24-26
“De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest
zij met jullie allen” 2 Kor. 13: 13
Deze beide teksten, uit het OT en NT zijn regelmatig als zegenbede in de kerk te horen.
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Wat is het verschil tussen
zegenen en voor iemand
bidden?
Lees Deut. 30: 15-20
Je staat voor de keuze tussen
leven en dood, zegen en vloek.
Overdenk deze tekst eens, wat
zegt het over God, waar roept
Hij tot op? wat belooft Hij?
Zegenen als roeping, ook als
iemand jou zwart maakt en
onrechtvaardig behandelt. Wat
is het effect van ‘goede
woorden’ spreken in die
situatie?
Wie zegen jij? Hoe doe je dat?
Zijn er bijzondere momenten
waarbij je zegent? Inspireer
elkaar door situaties uit je leven
te bedenken waar zegenen een
plek krijgt.

Vloek of zegen?
Zegen hebben wij nooit verdiend, op allerlei vlak schieten we tekort. De bijbel noemt dat zonde
met als loon de vloek. In Deut. 28 staat indringend beschreven wat zegen inhoudt en wat vloek.
In vs 1 staat: Als u de Heer uw God gehoorzaam bent…., en in vs 47: omdat u de Heer uw God
niet met vreugde hebt gediend, blij met alles wat u bezat. Gehoorzaamheid aan Gods geboden,
en dienen in dankbaarheid, zouden dat de sleutels zijn voor het ontvangen van zegen? Maar dan
nog…. Kunnen we zegen verdienen en vloek afhouden?
Het is zo'n enorm wonder dat de vloek niet het laatste woord heeft. Dat God ons zijn vergeving
aanbiedt en wil zegenen. Dat is alleen door het werk van Jezus, door geloof in HEM. In Galaten
3: 13, 14 staat dat zo mooi: “Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor
ons een vloek te worden, want er staat geschreven: vervloekt is een ieder die aan een hout
hangt, opdat de zegen van Abraham in Jezus Christus tot alle volken zou komen en opdat wij de
belofte van de Geest zouden ontvangen door geloof”.
Zegenen als roeping
We zijn geroepen om anderen te zegenen. In je gezin, op je werk, in je omgeving, in de kerk, en
dat is heel spannend wat de Bijbel hierover ook zegt. We lezen in 1 Petr 3 : 8-12
“Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees
barmhartig en bereid de minste te zijn. Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt
uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe
bent u geroepen. Immers: Wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of
leugens over zijn lippen laten komen, hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen, en
voortdurend vrede nastreven. Want de Heer verliest de rechtvaardigen niet uit het oog en
luistert naar hun gebeden, maar hij keert zich tegen wie kwaad doen”
Is dit een aanmoediging om alles onder die mantel der liefde van de liefde weg te stoppen? Nee,
maar ik heb gemerkt...als je gaat zegenen beïnvloedt het je houding, want het is moeilijk boos te
blijven op iemand die je zegent. Of om hem/haar te veroordelen als je zegent. Zegenen
verandert je houding als je in gesprek gaat, aangeeft wat jou pijn heeft gedaan.
Dit is zo'n kans om als kerk anders te zijn...waar geen plaats is voor roddel of de ander te zwart
te maken. Maar wat een zegen als de kerk een plek is waar liefde woont. Zoals die oude psalm
133 zegt: waar liefde woont, gebiedt (sterke vorm van geven) de Heer zijn zegen. Want je bent
geroepen om te zegenen. Om tot je verwondering te ontdekken dat je daardoor juist zelf ook
weer gezegend wordt.
Wat is het effect van zegen?
In Jer. 17: 5-8 staat een heldere illustratie: het beeld van een kale struik en een groene frisse
boom. De kale struik staat voor degene die op zichzelf vertrouwt, voor zijn eigen recht gaat. Hij
is als een struik die wel regen ontvangt....zegen.....maar het niet opmerkt met als gevolg
dorheid. Het andere voorbeeld is de groene boom die, zelfs in tijden van droogte, zeg maar
tegenslag, ziekte, steeds weer vrucht draagt.
Omstandigheden zijn niet bepalend om zegen te ervaren, maar ben je aangesloten op de bron?
Jezus. Dan wordt de vrucht zichtbaar. Het is zo bemoedigend om verhalen te horen van
vervolgde christenen, die getuigen van Gods zegen...want ze hebben JEZUS! En dat maakt alle
verschil.
Gods zegen ontvangen en weer doorgeven
We zagen in de belofte van Abram al dat God door hem anderen wil zegenen. Zo mogen wij een
bron van zegen voor anderen zijn. Het is onze roeping. De zegen bestaat uit al ‘het goede’ dat
God met iemand voor heeft. Bijbelwoorden zijn hierin heel krachtig, zoals de zegenbeden op de
vorige pagina. Je kunt een ander in stilte zegenen, maar ook met handoplegging.
God wil je zegenen; je gaat zoveel meer ontvangen wanneer je uit gaat delen.

Zegen ontvangen vraagt om
doorgeven. Hieronder de
zegenbede van Franciscus met
een verrassende toon:
Moge God ons zegenen met
ongemak bij gemakkelijke
antwoorden, halve antwoorden en oppervlakkige verhoudingen, zodat we diep
vanuit ons hart mogen leven.
Moge God ons zegenen met
woede bij onrechtvaardigheid,
onderdrukking en uitbuiting
van Gods schepselen, zodat we
mogen werken aan rechtvaardigheid, vrijheid en vrede.
Moge God ons zegenen met
tranen om te vergieten voor
hen die lijden aan pijn, verwerping, honger en oorlog,
zodat we onze handen kunnen
uitstrekken om hen te troosten
en om hun pijn in vreugde te
veranderen.
En moge God ons zegenen met
genoeg dwaasheid om te
geloven dat we een verschil
kunnen maken in de wereld,
zodat wij kunnen doen
waarvan anderen zeggen dat Tip: Tijdens ministry en gebedspastoraat worden vaak zegenwoorden gesproken. Dat is een plek
het niet gedaan kan worden.

in de gemeente waar je mag ontvangen; genezing, kracht, wijsheid en zegen. Je mag vrijmoedig
gebruik maken van deze zegende middelen.

