Themadienst 1-3, 16 februari 2020
{11.30 uur: Uitzending/zegening Marije Vermaas-Boer als geestelijk verzorger}

* Robert Doornenbal *
BIJBELLEZINGEN (NBV)
Marcus 1:11-13
11. … en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik mijn vreugde.’
12. Meteen daarna dreef de Geest Hem [Jezus] de woestijn in.
13. Veertig dagen bleef Hij in de woestijn, waar Hij door Satan op de proef werd gesteld.
Romeinen 8:22-28
22. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt.
23. 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.
24. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn.
Wie hoopt er op wat hij al kan zien?
25. Maar als we hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden.
26. De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen,
maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.
27. God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen
die Hem toebehoren.
28. En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan
het goede.
2 Korintiërs 12:9-10 … maar Hij [Jezus] zei: ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’ Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk.

Themapreek: De Heilige Geest brengt ons ín 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. Wonderbaarlijke genezingen komen geregeld voor. Dat is bijzonder, zeker in de lutherse kerk waar
deze voorganger toe behoort. En toch heeft Christoph – zo heet hij – besloten
om zijn publieke bediening neer te leggen. Hij merkt namelijk dat steeds meer
bezoekers vooral op zoek zijn naar een indringende persoonlijke ervaring. Sommige mensen reizen naar zijn kerk
met maar één doel: lichamelijke genezing voor zichzelf en that’s it. Anderen komen om getuige te kunnen zijn van
spectaculaire wonderen van genezing en bevrijding. Of ze hopen op warme, vredige gevoelens van diepe intimiteit met God. Weer anderen verwachten onmiddellijke leiding van God voor lastige keuzes die ze moeten maken.
Het is waar dat de Heilige Geest dit alles soms ook inderdaad schenkt. Dat weet Christoph uit eigen ervaring.
Maar hij merkt ook dat er in de loop der jaren iets aan het scheefgroeien is. Steeds meer bezoekers hopen de
kracht van de Heilige Geest te ontvangen zodat ze een positief en fijn leven kunnen hebben, met zo min mogelijk
problemen. Hierbij zien ze over het hoofd dat God er niet is om ons een lekker gevoel te geven. Het kan gebeuren
dat God onze problemen en onze zwakheid of kwetsbaarheid níet wegneemt. Maar dat we die blijven voelen.
Gods kracht wordt vaak juist zichtbaar ín onze zwakheid. Dat is de les die Paulus leerde en aan ons doorgeeft.
Paulus leed aan een doorn in zijn vlees, waarschijnlijk ging het om een pijnlijke ziekte. Tot drie keer toe smeekte
hij Jezus om hem daarvan te bevrijden. En toen sprak de opgestane Heer hem rechtstreeks toe. Hoe dit gebeurde,
weten we niet. Maar het antwoord van Jezus is indringend: ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want
kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’

Wat moet je je voorstellen bij ‘zwakheid’? In de brieven van Paulus staat zwakheid voor lijden en pijn, bijvoorbeeld bij een heftige ziekte. 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; 4:7-17; 5:1-8; 6:4-10; 7:5-6; 11:24-33; 12:7-10; 13:4). In hoofdstuk 12 vers 10 noemt hij
beledigingen, nood, vervolging en ellende. In het hoofdstuk daarvóór geeft hij concrete voorbeelden (11:23-27).
Paulus is gevangengezet (3x), met stenen bekogeld, geslagen met zwepen (5x) en met stokken (3x). Hij reisde zich
een slag in de rondte en was daarbij hij steeds in gevaar: in de stad, in de woestijn en op zee. Het gebeurde zelfs
dat dat hij na een schipbreuk (1 van de 3) een heel etmaal ronddobberde. Vaak had hij te weinig eten, te weinig
slaap en te weinig kleren om zichzelf warm te kunnen houden. En dan was er … de druk waaronder ik dagelijks
sta vanwege mijn zorg voor de gemeenten. Als er iemand zwak is, dan ben ik het wel; gaan anderen onder
verleidingen gebukt – ik word erdoor verteerd (2 Kor. 11:28-29). Bij dit alles kwam dan nog de doorn in het vlees.
Paulus schrijft zelfs: ik word gekweld door een engel van satan (12:7b). En hij smeekte de Heer om bevrijding.
Maar Jezus maakte hem duidelijk: ‘Paulus, deze zwakheid blijft. Maar ín jouw zwakheid zul je kracht ervaren.’
Dit antwoord is ook voor ons belangrijk. 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. Net als jij ga ik eerder voor een lekker kersenbiertje in het leuke Werkhoven dan voor ‘zuurpruimsap’ in Houten (of elders)!😊
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). 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 comfortzone 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.
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.’ Heel mooi, deze goddelijke stem van bemoediging en troost! 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.’ Dat is natuurlijk prima om uit te spreken, en fijn om te horen. Maar we hebben het veel minder over
het vervolg. 12. Meteen daarna – dus direct na dit geestelijke hoogtepunt – dreef [Gr. ekballo] de Geest Hem
[Jezus] de woestijn in. Let op het woordje ‘dreef’, Grieks: ekballo. Verderop gebruikt Marcus ekballo twee keer
om te beschrijven hoe Jezus demonen uitwerpt (34, 39). En nog een keer wanneer Jezus de geldwisselaars uit de
tempel wegjaagt (11:15). De Heilige Geest is hier Degene die Jezus de wildernis in
dirigeert – in dwingt, zou je haast zeggen. Als een drill-sergeant op bootcamp die
een rekruut een donker bos instuurt. Het is de Geest die Jezus een woestijnperiode laat meemaken die veertig dagen duurt, een eenzame tijd met veel verleidingen en geestelijke strijd. (Aan het eind kwamen er engelen om Hem te helpen;
maar daaraan vooraf was er die strijd.) Kennelijk was deze periode nodig om Jezus voor te bereiden, te testen en te trainen voordat Hij begon aan zijn publieke
optreden.
Sommigen van ons hebben meegemaakt (ikzelf ook) hoe er na een geestelijk hoogtepunt – bijvoorbeeld deelname aan een diaconaal project, een christelijk kamp of een conferentie – een periode volgde van dorheid en
strijd. Een tijd waarin elke dag een opgave is om door te komen en waarin je maar weinig van God ervaart.
Een woestijnperiode die weken of maanden aanhoudt. Het kan zijn dat je hier nu, op dit moment, doorheen gaat.
Misschien zelfs zonder een bijzondere geestelijke belevenis vooraf. 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: ‘Ook hier, in de woestijn, bent U erbij.
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.

Als je de Geest hebt ontvangen, zul je ook het ‘zuchten’ kennen. Soms laat de Geest ons zuchten als een vrouw in
barensnood. 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 dit
‘zuchten’ bij jezelf herkent dan ben je geen tweederangs christen, iemand die ergens de boot heeft gemist. Als je
de pijn voelt van hoe het Koninkrijk van God er nog níét volledig is – omdat je ziek bent, of gehandicapt; of omdat
het rommelt in je gezin; of omdat je jezelf zo tegenvalt; of als je om een andere reden zucht en pijn lijdt – 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 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. Integendeel – Hij leidt
jou en mij soms juist naar een plek toe waar we pijn lijden en ons
kwetsbaar voelen. Dit om ons dichter bij Jezus te brengen. … wij
moeten delen in Zijn [Jezus] lijden om met Hem te kunnen delen in Gods luister [glorie], Rom. 8:5. Maar ook om
ons bewogenheid te geven voor andere mensen in de problemen. Waar de Heilige Geest werkt, zie je dat sociale
gerechtigheid hoog op de agenda komt. Christenen voelen zich dan geroepen om te spreken voor hen die weerloos zijn, en het recht van de vertrapten te beschermen, Spreuken 31:8. Of ze weten zich geroepen om, zoals Marije Vermaas, geestelijke verzorging te bieden aan mensen die geen link hebben met een kerk of met christenen.
Ik wil nu even iets toelichten. De Christoph waar ik het steeds over heb, is al in 1919 overleden!
Het gaat om Christoph Blumhardt uit het Duitse dorp Bad Boll. Ik vertelde iets van zijn levensgeschiedenis alsof het vandaag speelt. Dat deed ik uiteraard om het dichtbij te brengen, rechtstreeks
onze eigen tijd en (belevings-)cultuur in. Het boeiende is dat Blumhardt veel ervaring had met de
gaven van de Heilige Geest, vooral als het gaat om bevrijding en genezing. Tegelijk had hij steeds
meer moeite met christenen in zijn tijd die vooral op zichzelf gericht waren, en op een comfortabel leven. Daarom noemde hij de Heilige Geest de ‘Geest van de barensweeën’. 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. Waar christenen zich inzetten voor de
waarden van Gods Koninkrijk. Bijvoorbeeld door op te komen voor hen die geen stem hebben. In de tijd van Blumhardt ging het om rechteloze fabrieksarbeiders (v/m en kinderen)
die als slaven werden uitgebuit. Hij wist zich sterk met hen verbonden, en ook met Jezus.
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. Het Koninkrijk van God is groter dan
jouw persoonlijk gerief. Neem een voorbeeld aan Jezus.
Jezus, onze opgestane Heer, weet heel goed wat het is om zwak te zijn – op alle denkbare manieren. Van de
woestijn tot aan het kruis koos Hij ervoor dit te ondergaan; Hij liep er niet met een boog omheen. Daarom zijn
zwakheid en lijden en woestijnervaringen als zodanig niet een teken van een gebrek aan geloof. Of van een
beperkte doorwerking van de Heilige Geest. 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. De Heilige Geest brengt ons ín onze zwakheid dichter bij Jezus. Hij helpt ons niet altijd van onze zwakheid af. De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten
immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze
zuchten [HSV: onuitsprekelijke verzuchtingen]. Inderdaad kan ik soms geen woorden meer vinden om tegen God
te zeggen, misschien herken je dat. Maar ook ‘zuchten’ kan een vorm van bidden zijn. En de Heilige Geest zucht
met ons mee en pleit voor ons!
Iemand die veel ervaring heeft met lichamelijk zwak zijn en lijden, is de Amerikaanse theologe Marva J. Dawn. Al vele jaren lijdt zij aan allerlei ziekten en
handicaps. Op een dag, vlak voor een conferentie, zit ze er helemaal doorheen.
“Hoe kan God van mij verwachten dat ik doorga, als mijn leven zo moeilijk is?”,
verzucht ze. “Ik ben soms totaal uitgeput van al het gedoe met reuma in mijn
handen, een kreupel been, een blind oog, een doof oor, nieren die maar voor
17 procent hun werk doen, darmen die niet goed werken, de pijn in mijn kaak
na een operatie vanwege kanker – en de lijst is nog langer. Is het echt nodig
voor God dat ik zó zwak ben…?”

Ze geeft zelf het antwoord: “Ja! Dat geloof ik inderdaad, ook al begrijp ik het niet. Onderdeel van onze menselijke
zwakheid is erkennen dat God werkt op een manier die boven ons begrip uitgaat. Maar ook al snappen we 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”. Want 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. Jezus’ kracht wordt in Paulus zichtbaar als in
de tabernakel, de heilige tent van God. (Zie bijv. Exodus 40:35: Mozes kon de ontmoetingstent niet meer binnengaan want de wolk rustte [‘tabernakelde’] daarop en de glorie/majesteit van de HEER vulde de tabernakel.)
De kracht van Jezus ‘tabernakelde’ in Paulus en daarin toonde zich iets van de glorie en heerlijkheid van God.
Dus wat heeft Paulus ontdekt, en wat blijkt de indrukwekkend doorleefde ervaring te zijn van Marva Dawn – en
ook van sommigen hier aanwezig, of verbonden via internet?
(1) Paulus erkent dat hij zwak is en dat hij niet op eigen kracht kan koersen.
(2) Jezus komt met Zíjn kracht, met de kracht van de Heilige Geest, in hem wonen als in de tabernakel, de tenttempel van God.
(3) En dáárom is Paulus ‘sterk’ – dus niet uit zichzelf. Maar omdat de kracht van Christus in hem en door hem
heen werkt, en er daardoor iets van Gods glorie zichtbaar wordt.
Tot slot, wat kun je praktisch met wat we hebben besproken?
Eén: Omzien naar mensen die zwak/kwetsbaar zijn: lichamelijk, psychisch, sociaal of economisch – of misschien
alles tegelijk. En ‘omzien’ omvat voorbede én praktische hulp. Thuis of op de kerngroep kun je het met elkaar
hebben over mensen en doelgroepen, dichtbij of verder weg. En over hoe je dit omzien concreet vorm kunt
geven. Zonet noemde ik even dat Blumhardt opkwam voor fabrieksarbeiders die als
slaven werden uitgebuit. In deze lijn kun je denken aan de miljoenen ‘slaven’ in
onze tijd: bijvoorbeeld kinderen die moeten werken in bordelen, steenfabrieken,
de visserij, de kledingindustrie en de cyberseksindustrie.
Organisaties zoals International Justice Mission proberen hen te bevrijden uit de
slavernij. Misschien kun je als kerngroep een ondersteunende actie bedenken?
Twee: Ga met elkaar in gesprek over je woestijnperiodes: hoe ging je daarin om met je kwetsbaarheid en zwakheid en met verleidingen? Heb je daarin iets ervaren van Gods kracht (of misschien van zijn overwinning)?
(Vgl. het getuigenis van Esther de Kaste, dienst 11.30 u.) Wat heb je geleerd van deze tijd, hoe ben je erdoor gevormd? Tieners, vraag je vader of moeder, of opa en oma om hierover te vertellen. Dit kan je bemoedigen als je
zelf in de woestijn zit. Eerlijke verhalen en getuigenissen kunnen helpen om in te zien dat de Heilige Geest jou en
mij ín onze zwakheid dichter bij Jezus brengt. En dat daardoor – zoals Christoph Blumhardt zei – ons leven een
‘loflied voor God’ kan zijn.
Amen

Voor muziekliefhebbers
Johan Doornenbal (Yes indeed: my brother!) In the Night https://www.youtube.com/watch?v=wFd7aXKmnkA
The Response Band ~ When I Am Weak (Lyrics) https://www.youtube.com/watch?v=BvVje1H_ylU
Jonathan and Melissa Helser - Strength (Official Lyric Video) | Beautiful Surrender
https://www.youtube.com/watch?v=UpW9-_TKao4

