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‘Mijn genade is u genoeg’
Het gaat in de preek over woestijn ervaringen, moeilijke situaties waar God je niet omheen maar
doorheen leidt. Je ervaart dan heel duidelijk hoe zwak je eigenlijk bent en afhankelijk van de
kracht van de Heilige Geest. God zei tegen Paulus: ‘Mijn genade is genoeg’. De Heilige Geest
brengt ons in onze zwakheid dichter bij Jezus.
In Duitsland is er een predikant die de gave van genezing heeft. Vanuit de wijde omtrek komen
mensen naar het dorp waar hij woont. Als hij dan met en voor hen bidt, werkt de Heilige Geest
heel krachtig. En toch heeft Christoph besloten om zijn publieke bediening neer te leggen. Hij
Om te zingen:
merkt namelijk dat steeds meer bezoekers vooral op zoek zijn naar een indringende persoonlijke
Blessed be Your name, Matt ervaring. Hij merkt dat er in de loop der jaren iets aan het scheefgroeien is. Steeds meer
Redman
bezoekers hopen de kracht van de Heilige Geest te ontvangen zodat ze een positief en fijn leven
Onze schuilplaats is God,
kunnen hebben, met zo min mogelijk problemen. Hierbij zien ze over het hoofd dat God er niet is
Mozaïek Worship
om ons een lekker gevoel te geven. Het kan gebeuren dat God onze problemen en onze zwakheid
Opw 614 Uw genade is mij of kwetsbaarheid níet wegneemt. Gods kracht wordt vaak juist zichtbaar ín onze zwakheid.
genoeg
Wat moet je je voorstellen bij ‘zwakheid’?
Opw 331 Breng dank
In de brieven van Paulus staat zwakheid voor lijden, ziekte en pijn. Maar zwakheid omvat ook
andere situaties waarin je geconfronteerd wordt met je eigen onmacht en krachteloosheid en
afhankelijkheid. Paulus spreekt hier uitvoerig over in zijn tweede brief aan de Korintiërs (1:3-10;
Om te lezen:
4:7-17; 5:1-8; 6:4-10; 7:5-6; 11:24-33; 12:7-10; 13:4). In Kor. 12: 10 noemt hij beledigingen, nood,
Marcus 1: 11-13
vervolging en ellende. Paulus zegt: Als er iemand zwak is, dan ben ik het wel; gaan anderen onder
Rom. 8: 22-28
verleidingen gebukt – ik word erdoor verteerd (2 Kor. 11:28-29). Bij dit alles kwam dan nog de
2 Kor. 12: 8-10
doorn in het vlees. Maar Jezus maakte hem duidelijk: ‘Paulus, deze zwakheid blijft. Maar ín jouw
zwakheid zul je kracht ervaren.’
Genieten
Wij leven in een cultuur waarin ‘genieten’ belangrijk is. Dingen moeten goed voelen, ‘leuk’ en
‘lekker’ zijn. Begrijp me goed: op zich is er niets mis met genieten. Mijn punt is dat God ons niet
een relaxed en leuk leven belooft. Hij heeft hogere doelen voor ons. Soms hebben we het nodig
om te voelen hoe zwak en kwetsbaar we uit onszelf zijn. Soms is het goed om niet alleen te
weten, maar ook te ervaren dat je afhankelijk bent van Gods hulp en kracht (vgl. in het OT:
Rechters 7:2). De Duitse predikant Christoph zegt het zo: de Heilige Geest is niet alleen de
goddelijke Trooster. In het Engels: Comforter. Hij doet méér dan ons bevestigen in wie we zijn en
waar we mee bezig zijn. De Geest is óók de goddelijke ‘Dis-comforter’, Degene die jou uit je
comfort-zone haalt. De Geest leidt jou en mij soms om dingen te doen of door te maken die
helemaal niet fijn voelen. Als je dan later op die ervaring of gebeurtenis terugkijkt, blijkt dat je die
nodig had om te kunnen groeien.
‘Meteen daarna dreef de Geest Hem [Jezus] de woestijn in’
In Marcus 1:11 lezen we over een stem uit de hemel die tegen Jezus zegt: ‘Jij bent mijn geliefde
Zoon, in Jou vind Ik mijn vreugde.’ Een echo van deze stem klinkt ook vaak in De Lichtboog. Dat we
tegen elkaar zeggen: ‘Jij bent een geliefde zoon, een geliefde dochter van God. Hij is blij met jou.’
Tip:
Dat is natuurlijk prima om uit te spreken, en fijn om te horen. Maar we hebben het veel minder
De kunst van het ongelukkig over het vervolg. Direct na dit geestelijke hoogtepunt, dreef de Geest Jezus de woestijn in. De
zijn,
Heilige Geest is hier Degene die Jezus de wildernis in dirigeert – in dwingt, zou je haast zeggen,
Geschreven door Dirk de
een eenzame tijd met veel verleidingen en geestelijke strijd. Kennelijk was deze periode nodig om
Wachter
Jezus voor te bereiden, te testen en te trainen voordat Hij begon aan zijn publieke optreden.
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Voor het geloofsgesprek
1 Wij leven in een genietcultuur, het leven moet
vooral leuk zijn. We willen
een fijn leven, zonder
moeilijkheden én bijzondere
ervaringen met God. “We
weten niet meer om te gaan
met de lastigheden van het
leven”, zegt psychiater Dirk
de Wachter. Herken je dit?
2. De heilige Geest is niet
alleen de ‘Comforter’, de
Trooster, maar ook de ‘Discomforter’, die je uit je
comfort-zone haalt. Welke
voorbeelden uit de Bijbel
kun je bedenken, of uit je
eigen leven?
3. Ken jij een woestijnperiode? Hoe ging je om
met moeiten, verlies,
verleidingen? Wat is
‘zwakheid’ voor jou?
Wanneer ben je dat of voel
je dat? Is het moeilijk om
kwetsbaar te zijn? Wie of
wat helpt in jouw zwakheid?
4. Lees Romeinen 8: 22-28
eerst hardop, daarna in stilte
nogmaals doorlezen. Waar
richt jouw oog zich op? Deel
met elkaar wat je raakt.

Woestijnperiode
Ook wij kunnen dat ervaren, dat er na een geestelijk hoogtepunt – bijvoorbeeld deelname aan
een diaconaal project, een christelijk kamp of een conferentie – een periode volgt van dorheid
en strijd, waarin je maar weinig van God ervaart. Weet dan dat dit níét betekent dat God jou in
de steek laat! Ook al voelt dat misschien wel zo. Integendeel, juist in moeilijke en pijnlijke
situaties is de Heilige Geest vaak verborgen aanwezig. Juist als je ego omver wordt gegooid, als
je je zwak en kwetsbaar voelt, als je verleidingen ervaart, of twijfelt, of als je lijdt, mag je tegen
God zeggen: ‘Help me om de hoop niet te verliezen, om vol te houden (Rom. 8:25) en erop te
vertrouwen dat ook dít bijdraagt aan het goede (8:28). Schenk me de kracht van Uw Heilige
Geest ín mijn zwakheid.’ Het kan zijn dat je ook na zo’n gebed nog steeds lijdt, dat je nog steeds
‘zucht’ omdat je situatie niet merkbaar is veranderd. Dat betekent niet dat de Heilige Geest niet
werkzaam is. Dat maakt Paulus duidelijk in Romeinen 8.
Zuchten
Als je de Geest hebt ontvangen, zul je ook het ‘zuchten’ kennen. Wij weten, schrijft Paulus, dat
‘de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wijzelf, die
als voorschot de Geest hebben ontvangen [!], ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de
openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan’. Als je de pijn
voelt van hoe het Koninkrijk van God er nog níét volledig is dan betekent dit niet dat je ‘dus’ iets
mist van wat de Heilige Geest jou wil geven. De Heilige Geest is de ‘Geest van de barensweeën’.
Hij is juist dáár aan het werk waar het schuurt en pijn doet. Hij is juist daar aanwezig waar de
tegenkrachten van het Koninkrijk zich sterk maken en waar jij jezelf zwak voelt. De Heilige Geest
spaart ons niet voor zulke situaties. In Rom.8:5 staat ‘wij moeten delen in Zijn [Jezus] lijden om
met Hem te kunnen delen in Gods luister [glorie]’. Waar de Heilige Geest werkt, zie je dat sociale
gerechtigheid hoog op de agenda komt. Hij geeft ons bewogenheid voor andere mensen in de
problemen. Christenen voelen zich dan geroepen om te spreken voor hen die weerloos zijn, en
het recht van de vertrapten te beschermen.
Het Koninkrijk van God is groter dan jouw persoonlijk gerief
De predikant Christoph Blumhardt uit het Duitse dorp Bad Boll is in 1919 overleden. Blumhardt
had veel ervaring had met de gaven van de Heilige Geest, vooral als het gaat om bevrijding en
genezing. Tegelijk had hij moeite met christenen in zijn tijd die vooral op zichzelf gericht waren,
en op een comfortabel leven. In de loop der jaren raakte hij raakte er steeds meer van overtuigd
dat de Geest juist dáár aan het werk is waar het leven pijn doet. Zijn motto luidde: ‘Sterf, opdat
Jezus leeft!’ Met ‘sterf’ bedoelde hij: sterf aan jezelf. Sterf aan het geloof in jezelf en in je eigen
kracht. Wees minder bezig met jezelf en of dingen fijn voelen. Neem een voorbeeld aan Jezus,
de opgestane Heer. Hij weet heel goed wat het is om zwak te zijn. Van de woestijn tot aan het
kruis koos Hij ervoor dit te ondergaan; Hij liep er niet met een boog omheen. Zwakheid en lijden
kunnen je juist nog meer met Jezus verbinden (vgl. Rom. 8:17b). En daar is het de Heilige Geest
om te doen. Hij helpt ons niet altijd van onze zwakheid af. De Geest helpt ons in onze zwakheid.
En de Heilige Geest zucht met ons mee en pleit voor ons!
Inwonen van God
De Amerikaanse theologe Marva J. Dawn die al vele jaren lijdt zij aan allerlei ziekten en
handicaps, vroeg zich af: “Is het echt nodig voor God dat ik zó zwak ben…?” Zelf zegt ze “Ja! Dat
geloof ik inderdaad, ook al begrijp ik het niet. In onze zwakheid komt God opnieuw met zijn
aanwezigheid en kracht.” Letterlijk schrijft ze over een nieuw ‘inwonen’ van God: “God comes
afresh with new tabernacling”. Paulus schrijft: Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn
zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar [episkènoosei] wordt. Het woord skènè
betekent tent, of tabernakel. De kracht van Jezus ‘tabernakelde’ in Paulus en daarin toonde zich
iets van de glorie en heerlijkheid van God.

5. Je kunt zo de pijn voelen
van het Koninkrijk dat er nog
niet is. Waar voel jij je
bewogen mee. Hoe kun je
omzien naar mensen in
problemen? Waar richt de
Heilige Geest jou op? Wat
heb je van God nodig
daarvoor?
Sluit de avond af door in
gebed voor elkaar om de
inwoning van de Heilige
Geest te bidden, die jullie in De indrukwekkend doorleefde ervaring van Paulus (en Marva Dawn) is:
zwakheid sterkt door Zijn
(1) Erkennen dat hij zwak is en dat hij niet op eigen kracht kan koersen.
aanwezigheid.
(2) Jezus komt met de kracht van de Heilige Geest in hem wonen, tabernakelen
(3) Omdat de kracht van Christus in hem en door hem heen werkt, wordt er iets van Gods glorie
zichtbaar.

