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BIJBELLEZING
Romeinen 8:14-17 (NBV)
14. Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen
van God.
15. U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in
angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te
zijn, en om Hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’.
16. De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn.
17. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met
Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met Hem te kunnen delen in
Gods luister.
THEMAPREEK
Aangenomen (geadopteerd) als kinderen van God
INTRO: de eerste 2:12 minuten: muziekvideo ADOPTION by GOD
https://www.youtube.com/watch?v=xrPGyzvI_nU&t=40s

Mozes werd als zoon aangenomen door de dochter van Farao. Esther had oom Mordechai
die voor haar zorgde. Jozef nam de rol op zich van ‘vader’ (met een kleine letter) van Jezus.
En volgelingen van Jezus zijn door God geadopteerd als zijn kind.
Gemeentelid Dick van Braak, zelf vader van vijf adoptiekinderen, mailde mij
afgelopen week (ik citeer met toestemming): “Voor mij is Johannes 1:12 kenmerkend voor Gods kant van de adoptie. Hij heeft Zijn kinderen de (vol)macht
gegeven een adoptiekind te worden en te zijn.” Laten we dit vers even lezen:
Wie Hem [Jezus] … ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om
kinderen van God te worden. God de Vader die ons aanneemt als zijn kinderen: dat is iets
heel bijzonders, het is een voorrecht.
Een adoptiekind van God zijn: dat raakt aan je identiteit, aan wie je bent. Het filmfragment
probeert dit over te brengen. En de apostel Paulus wil dat ook. In Romeinen 8 gebruikt Paulus inderdaad het woord ‘adoptie’, ook al is dit in Nederlandse vertalingen niet zo duidelijk
zichtbaar. … U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u
hebt de Geest van adoptie ontvangen, waardoor wij uitroepen: ‘Abba, Vader’, Romeinen 8
vers 15.
We zijn geen slaven – we zijn geen slaaf (meer) van de zonde. Dat is een
hoofdthema in dit achtste hoofdstuk van de Romeinenbrief. No longer slaves. We zijn geen slaaf van de zonde, en we zijn ook geen slaaf van God.
Moslims zien zichzelf nogal eens als ‘slaaf’ van Allah, hij is iemand om
bang voor te zijn. Wij zijn Gods kínderen. Jezus is bij ons, door de Heilige Geest (zie Johannes
14:8). En het is door de Geest, door de Geest van adoptie, dat wij uitroepen: ‘Abba, Vader.’

Ik moet denken aan een moeder die een meisje had geadopteerd terwijl dit meisje geen
baby meer was. De moeder vroeg zich af: ‘Is onze relatie wederzijds? Ik heb haar aangenomen als mijn dochter. Maar neemt zij míj ook aan als haar moeder?’ En toen was daar het
langverwachte, kostbare moment dat het meisje voor het eerst spontaan uitriep: ‘Mammie!’
Ja, de relatie moeder-dochter was echt wederzijds. Er was acceptatie en liefde van twee kanten. Zo is ook de relatie tussen God en ons bedoeld: dat het van twee kanten komt. God zegt
tegen jou, bijvoorbeeld in de doop: ‘Ik neem jou aan als mijn kind’. En op een dag antwoord
jij met: ‘Pappa’, Vader! De Heilige Geest wil jou deze persoonlijke, intieme uitroep ingeven.
Mark Stibbe, een Engelse voorganger, vertelt over wat hem overkwam toen hij met een
groep tieners naar een worshipdienst ging. Hij hoorde dit lied: Vader God, ik vraag me af /
hoe ik ooit heb geleefd / zonder te weten / dat Uw vaderhart / al zo lang om mij geeft / Maar
nu ben ik Uw kind, / nu mag ik wonen in Uw huisgezin…
In het Engels klinkt dit laatste nog wat krachtiger: But now I am your son, I am adopted in
your family… - dit kwam zo bij hem binnen dat hij op z’n knieën zonk en in huilen uitbarstte.
Beetje awkward, zou je zeggen, maar het kon hem niet schelen wat de tieners dachten van
hun jeugdpredikant! Mark was zelf een adoptiekind, en via dit lied kwam God ineens heel
dichtbij. Echt als een liefdevolle Vader.
‘Adoptie’ in de Bijbel is een mooi en veelzijdig thema! Hoe kun je dit samenvatten? Ik denk
aan drie kernwoorden: (1) identiteit; (2) hoop; (3) roeping.

1. IDENTITEIT: ‘Ik ben gewild (gekozen)’
De taal van ‘adoptie’ helpt ons om te bedenken dat God voor ons koos, nog voordat wij voor
Hem kozen. Paulus schrijft: Hij [God] heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd tot
adoptie door Jezus Christus, Efeziërs 1 vers 5. God houdt van ons, zijn verlangen gaat naar
ons uit. Daarom besloot Hij ons te adopteren als zijn kinderen. Dat was dus niet ons besluit.
Voordat jij voor Hem koos, koos Hij voor jou.
Denk ook aan Galaten 4 vers 5: God zond zijn Zoon …opdat we adoptie zouden ontvangen.
Waarom werd Jezus naar de aarde gestuurd? Waarom werd de Zoon van God (met een
hoofdletter Z) geboren als mens? Het doel was dat wij geadopteerd zouden worden als zonen en dochters van God. God wil onze Vader zijn. Hij kiest ons uit als zijn adoptiekinderen.
Een moeder uit de kerk van Mark Stibbe schreef hem het volgende. “Toen onze twee adoptiekinderen jong waren, hebben we ze vaak uitgelegd dat wij ze hadden geadopteerd. Soms
drong het ineens weer tot ze door wat dit betekende. Stralend van trots zeiden ze dan:
“Ik ben gekozen!” De kinderen realiseerden zich: ik ben gewild, ik ben gekozen. Mijn vader
en mijn moeder hielden al van mij voordat ik ook maar iets kon terug doen. Ik kreeg een
nieuwe naam, een nieuwe identiteit, nieuwe kleren. Als doopouders mogen jullie je kinderen
hieraan herinneren. ‘Ilse, Ruben, Sep, Evy, Joas, en Joah: God heeft jou gewild en gekozen.
Hij is blij dat jij er bent. Hij heeft jou geadopteerd als zijn kind. Je hebt een nieuwe identiteit:
zoon/dochter van God. En je draagt nieuwe “kleren”: je bent met Christus bekleed’ (Galaten
3:27).

2. HOOP: ‘Ik ben erfgenaam’
In de tijd van Paulus ging het bij adoptie meestal niet om kinderen, maar om volwassenen.
“Jij bent een geadopteerde zoon!”, verklaarde de Romeinse ambtenaar aan het slot van het
adoptieritueel. Vanaf dat moment was je bevrijd van alle schulden. Je had een nieuwe naam,
een nieuwe familie en je was erfgenaam. Paulus verwijst hiernaar in Romeinen 8:17. En nu
we zijn kinderen zijn, zijn we ook erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus
zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met Hem te kunnen delen in Gods
luister.
We zijn erfgenamen, samen met Jezus. Hij is van nature de Zoon van God. Wij zijn geadopteerde zonen en dochters van God. Jezus is onze oudere, grote Broer (zie Hebr. 2:11-12).
Jezus is ons voorgegaan in het lijden. En Paulus draait er niet omheen: ook adoptiezonen en dochters van God zullen lijden. Wij delen in het lijden van Christus. Maar op een dag zullen
we dan ook met Hem delen in de glorie, in de heerlijkheid van God. Wie de Zoon heeft, erft
alle dingen met Hem.
Vanochtend hebben we hierbij stil gestaan: in een samenkomst
waarin we terugdachten aan vaders, moeders, broers, zussen en
vrienden die zijn overleden. Hierbij noemden we ook de naam van
gemeentelid Käte Ploeger. Zij, en zo veel anderen die ons zijn ontvallen, zijn erfgenamen. Ze delen nu in Gods luister, in Zijn heerlijkheid. Ze delen in de erfenis van de Zoon. Daarover gaat het
volgende verhaal.
In een groot Engels landhuis woont een kunstverzamelaar, een weduwnaar. Zijn zoon is verpleger tijdens de Eerste Wereldoorlog. Op een dag
krijgt zijn vader het bericht waar hij al die tijd bang voor was: ‘Uw zoon
is omgekomen, terwijl hij een gewonde man aan het helpen was.’
De vader is heel verdrietig, hij mist zijn zoon enorm.
Op een dag krijgt hij bezoek: aan de deur staat een soldaat, met een groot
pakket in zijn handen. “Ik was een vriend van uw zoon. Ik schilder graag en
wilde u dit geven.” Het is een portret van de zoon. Geen geniaal werk, maar
wel een heel herkenbaar portret. Dankbaar hangt de vader het schilderij
boven de open haard en kijkt er veel naar.
Dan wordt hij ziek, en hij overlijdt snel. De kunstwereld is in rep en roer: ze zien uit naar een
bijzondere kunstveiling. Want de man had een mooie collectie opgebouwd.
Het eerste schilderij staat niet in een museumcatalogus, het is het portret van de zoon.
De veilingmeester vraagt 100 pond, maar niemand reageert. Dan klinkt er een stem: ‘Is 50
pond akkoord? Meer heb ik niet, maar ik kende de zoon die op het schilderij staat, daarom
wil ik het graag hebben.’ Eenmaal, andermaal: verkocht! Iedereen opgelucht, zo van: hè hè,
nu dan eindelijk het echte werk!
Maar dan kondigt de veilingmeester aan: “De veiling is afgelopen, het is voorbij.”
“Wat krijgen we nou”, klinkt het van alle kanten. “We zijn nog niet eens begonnen!

We kwamen hier niet voor een flutschilderij van een zoon van een oude man. We gaan voor
de echte kunst, die is miljoenen waard!”
“Het is heel simpel”, antwoordt de veilingmeester. “In het testament van de vader staat dit:
‘Wie de zoon heeft, krijgt al het andere ook.’”
Wie de Zoon heeft, erft alle dingen met Hem. Samen met Jezus zijn wij erfgenamen!
3. ROEPING: ‘We zijn familie’
In Christus zijn wij geadopteerd in Gods huisgezin. We zijn broers en
zussen van elkaar! Niemand is meer of minder ‘geadopteerd’ dan iemand anders. Ten diepste zijn we gelijk. Jong en oud(er), man en
vrouw, uit Nederland of uit een ander land van herkomst. God heeft
ons allemaal in liefde uitgekozen (Ef. 1:5) en genadig omarmd. Onze roeping is om ook genadig en liefdevol naar elkaar toe te zijn. Om elkaar te dienen, en ruimte te geven. Om ons aan
elkaar te verbinden. Alle generaties.
Niemand is meer geadopteerd dan een ander - tegelijk hebben we verschillende verantwoordelijkheden, taken en rollen. In de vorige samenkomst is Robbert Scheffer bevestigd als
oudste. Hij zal helpen om geestelijk, pastoraal en bestuurlijk leiding te geven aan De Lichtboog. Daar ligt de komende tijd zijn roeping. Zoals we allemaal een roeping hebben, of nog
mogen ontdekken. Voor sommigen onder ons is het motto: eten, slapen, huilen, schone
luier… 😊
Ik ontdekte een muziekvideo die op een prachtige manier laat zien hoe we
in Gods huisgezin allemaal gelijk zijn, en tegelijk verschillende verantwoordelijkheden en roepingen hebben. Het begint met de adoptievader. Hij is de
oprichter van een weeshuis in Mexico.
Even later zie je hem en zijn vrouw op de bank met een aantal adoptiekinderen. Je ziet: ze dragen een T-shirt met daarop ‘adopted’ – geadopteerd.
Ineens begint de adoptievader zijn overhemd los te knopen.
Dan wordt duidelijk: ook hij en zijn vrouw zijn geadopteerd! Ze zijn kinderen van zijn hemelse Vader - net als de kinderen
die hij heeft geadopteerd.
Ook de bandleden doen hun jasje uit – en even later staan ze allemaal, jong en oud, te zingen: we are Gods family! Hij heeft ons allemaal geadopteerd.
“De Geest zelf verzekert onze geest dat wij
Gods kinderen zijn.”
We zijn familie! Kinderen van de Vader.
https://www.youtube.com/watch?v=V6jO7xhU_Pw&t=198s {fragment}

Voor muziekliefhebbers
“Onze Vader” in het Armeens – buitengewoon indringend gezongen (vertoond tijdens herdenkingsmoment in dienst 1) https://www.youtube.com/watch?v=locW-9S00VU
Father God I Wonder (I Will Sing Your Praises) - Lyric Video
https://www.youtube.com/watch?v=QymsM5axoEc
No Longer Slaves (Official Lyric Video) - Jonathan David & Melissa Helser | We Will Not Be Shaken
https://www.youtube.com/watch?v=f8TkUMJtK5k live versie:
https://www.youtube.com/watch?v=XxkNj5hcy5E
Orphans of God https://www.youtube.com/watch?v=wu3b4RPwQPw
We Are Heirs Of God Almighty https://www.youtube.com/watch?v=AaMPSMBd9ag [klassiek]
ABBA FATHER || InSalvation https://www.youtube.com/watch?v=oIv2Hopv6Yg
A cappella "Abba Father" Music Video https://www.youtube.com/watch?v=Un2dZZC7VSc
阿爸父 Abba Father https://www.youtube.com/watch?v=UmAcgAH2qrY [Chinees]
Vaderhart door Reni en Elisa Krijgsman https://www.youtube.com/watch?v=99qbwXtqdoA
Heirs - Watoto Children's Choir https://www.youtube.com/watch?v=sXxyETU-t0I [superhip]
Joint Heirs with Christ https://www.youtube.com/watch?v=tAMniPGsMv4 [live rap door kids]
We are Heirs of the Father https://www.youtube.com/watch?v=JEhmZFrLbJo [soort negro spirit.]
Heirs https://www.youtube.com/watch?v=OUeILFgJE-c [Afrikaanse tieners]
Heirs of God's Kingdom – Subiri https://www.youtube.com/watch?v=uyKBeZ15ZQk [ook Afrikaans]
Spirit Of Praise 3 - We Are Family https://www.youtube.com/watch?v=97qqPJjH4wA [black gospel]
Opwekking 767 - Familie - CD38 (lyric video) https://www.youtube.com/watch?v=TDAbXrJpNPg

