
Zondag 1 september 2019 - Niet wat ik doe, maar wat God doet!
(tweede zondag in de serie Leren Leven in Vrijheid)

Vraag: Wat is nodig om zendeling te worden? Antwoord: allereerst een roeping en een verlangen 
door de HG. Maar ook een goede voorbereiding in eigen gemeente en in eigen land - goede studie 
in theorie en praktijk. En zeker ook een volwassen geloof dat tegen eens stootje kan. Maar 
zendeling worden betekent ook: Je toekomstige werkveld van te voren goed leren kennen. Hoe 
denken de mensen daar? Wat is hun cultuur? Wat zijn sterke en zwakke punten? Welke problemen 
kan ik daar verwachten? Wat staat daar haaks op het Evangelie? Dit moesten wij doen voordat wij 
naar Albanie vertrokken en ook nog in de eerste periode dat we daar waren. Veel Nederlanders 
liepen daar vast omdat zij verkeerde verwachtingen hadden: zij konden niet begrijpen dat 
Albanesen niet op tijd kwamen en zich niet aan afspraken hielden. En nog minder dat Albanesen 
soms gemakkelijk liegen en stelen. Dat is toch fout!? Dat moeten we hen zeggen. En daardoor 
waren er spanning en gingen relaties stuk. En soms vertrokken zij gedesillusioneerd terug naar 
Nederland. Zo leerden wij dat mensen in de meeste culturen het niet gepast vinden om nee tegen jou
te zeggen. Als je dus zegt: kom jij ook morgen naar de bijeenkomst? Dan zeggen ze met gevoel van 
verplichting 'ja', maar ze komen niet. Wij moesten leren om het anders te zeggen: Als je wilt ben je 
morgen welkom - maar ik begrijp ook als het niet lukt. Maar je zou me er heel veel plezier mee 
doen. Dan hoeft de ander niet ja of nee te zeggen. En de kans is groter dat deze persoon dan juist 
wel komt.

Dit was ook het geval met Paulus, toen hij na zijn bekering de opdracht kreeg om het Evangelie 
naar vele volken te brengen. God had overigens wel een hele goede kandidaat uitgekozen: zeer thuis
in de Schrift - ervaring met leiderschap - vurig en ijverig - Jood maar ook Romein - bekend met de 
Griekse taal en cultuur. We lezen bijvoorbeeld in Hand 17 hoe Paulus zich eerst de tijd gaf om de 
stad Athene goed te leren kennen. Dat merk je aan de eerste toespraak die hij daar mocht geven op 
de Areapagus voor een grote groep Griekse filosofen en geleerden. Het is heel goed mogelijk dat 
Paulus zo ook te werk was gegaan in de stad Korinte. Daar is hij dan ook een veel langere tijd 
gebleven. Daar heeft hij ook eerst een tijdje zijn werk als tentenmaker opgepakt in combinatie met 
het verkondigen van het Evangelie. Zendeling worden vereist dus goede voorbereiding met daarbij 
een goede studie van de plek waar je zendingswerk gaat doen.

Laten wij ook eens kennismaken met de stad Korinte en de mensen in die stad in Paulus' tijd - net 
alsof wij van plan zijn om daar als zendelingen naartoe te gaan. In het plaatje zie je de stad in het 
zuiden van Griekenland met een gunstige ligging aan een zee-doorgang. Eerst werden goederen van
de ene kant naar de andere gebracht - later werd daar een kanaal gegraven. Korinte was toen een 
vrij jonge stad, een snel groeiende stad, een welvarende stad, een havenstad, een zeer grote stad, een
smeltkroes van culturen, een smeltkroes van religies, een stad zonder tradities, veel vrijgekochte 
slaven, veel ex-soldaten, veel zeelieden, een handelsgeest (ondernemers), een dynamische stad met 



een overheersend optimisme, een overheersend materialisme, een overheersend individualisme, een 
onafhankelijke geest, maar ook bekend om een zeer lage moraal (korintianiseren). De mensen daar 
zou generaliserend kunnen omschrijven als: vrijgevochten, overlevers, de sterksten, onafhankelijk, 
pragmatisch, ondernemend, etc. En natuurlijk was daar de overheersende Grieks-Romeinse cultuur 
met de Griekse filosofie in een populaire stijl.

Over dat Griekse denken zal ik de komende zondagen tussendoor wel wat meer vertellen. Ik ben 
daar overigens geen expert in. Maar we hoeven daar ook niet alles over te weten. Ik wil één 
voorbeeld noemen om duidelijk te maken hoezeer soms het denken moet veranderen. De Grieken 
geloofden in vele goden, zoals heel veel volken in die tijd. Deze Griekse goden waren een soort 
super mensen. Maar deze goden konden niet overal tegelijk zijn. Ze waren in veel opzichten net als 
mensen vrij beperkt. Wij vinden het heel normaal dat God een onzichtbaar Wezen is dat overal 
tegelijk kan zijn - dat bovendien in ons kan zijn. We geloven dat God op dit moment bij jou aan het 
werk kan zijn en bij anderen - miljoenen anderen tegelijk op een heel andere manier. God is immers
overal en alomtegenwoordig, etc. Hij kan tegelijk boos zijn over iets hier en heel blij met iets anders
daar. Dit vinden wij vrij gewoon - om zo te denken over God - zelfs als we niet in God geloven! 
Maar voor de mensen in Korinte was dit volledig onbekend. Elke stad had een eigen god. Elk aspect
van het leven had een aparte god en ook een eigen tempel. Dus toen de Christenen in Korinthe de 
gaven van de Geest ontvingen hadden zij daar ook hun gedachten over. Degene die profeteerde kon 
toch niet dezelfde geest hebben als iemand die onderwees - vooral niet als dit ook nog eens tegelijk 
gebeurde. Dus wat moest Paulus onderwijzen in 1 Kor 12 - over de geestelijke dingen (peri de toon 
pneumatikoon): Het is allemaal dezelfde Geest! Daar komen we later op. Maar het toont hoe diep 
denkbeelden nog moeten veranderen, wanneer mensen door Jezus bij God gaan horen en de heilige 
Geest in hun binnenste ontvangen. Zo is het ook met ons. Jonge mensen in Nederland groeien 
steeds meer op in een volledig geseculariseerde samenleving. Het Budhisme is voor hen meer 
bekend dan het Christendom. En hun denken wordt daardoor gevormd. En we zijn er ons meestal 
helemaal niet bewust van. Dat is toch heel gewoon - iedereen vindt dat zo - dat is toch juist goed?

In mijn tijd op de bijbelschool waren we ook bezig met zending en hoe daarop voor te bereiden. Ik 
las toen het boek Vredeskind van Don Richardson. Dat ging over een zendeling die naar een volk 
ging waar ze hun vijanden opaten. Hij leerde hun taal en vertelde hun het verhaal van Jezus. En wat 
ontdekte hij tot zijn grote schrik: zij waren het meest opgetogen en positief over Judas. Zoals hij 
Jezus verraadde en daar iets mee verdiende. Bij hen was het hoogste doel: het vertrouwen van je 
vijand winnen en hem dan doden en opeten. Hoe breng je daar het Evangelie? Zijn zulke mensen 
nog wel te redden? Daarover ga ik volgende week zondag meer vertellen. Dat is echt een prachtig 
en ook echt waargebeurd verhaal.

Welke problemen kan Paulus daar verwachten? Ook in een nieuwe gemeente met jonge gelovigen? 
Wat denk jij? Wat zou jij verwachten als je daarheen zou gaan als zendeling? Bv moeite met 
(seksuele) moraal, moeite met gezag, egoisme en zelfgerichtheid, oppervlakkig mbt waarheid, 
oppervlakkig mbt relaties, concurrentie mbt succes, gerichtheid op uiterlijke dingen en image.

En, inderdaad, de problemen die Paulus aanpakt in deze brief zijn: ruzies en verdeeldheid, 
gezagsproblemen en onderlinge wedijver, seksuele immoraliteit t/m incest en prostitutie, 
huwelijksproblemen, ongevoeligheid ten opzicht van elkaar, ordeloze erediensten, wedijver mbt 
geestesgaven, en foute theologie onder invloed van griekse denkbeelden. Precies wat je zou 
verwachten na een goede orientatie en voorstudie!

Vorige zondag vertelde ik al dat Paulus reageert op deze concrete problemen, maar dat hij steeds 
naar de diepere oorzaken gaat. En, zoals eerder gezegd, die diepere oorzaken hebben te maken met 
het denken, met hun denkbeelden, dat wat zij voor waar hielden vanwege de tijd en cultuur waarin 
zij opgroeiden. Die aanpak van Paulus is een goed voorbeeld voor ons. Wij hebben als Christenen 



de neiging om mensen aan te spreken op hun gedrag. We zeggen dan: dat is fout, dat is niet bijbels, 
dat past niet bij een Christen, maar we leggen niet uit waarom dat zo is. Heel vaak kunnen we dat 
ook niet eens. Het hoort niet zo. Bij ons hoort dat niet zo. En daarmee leren we jonge Christenen dat
er in de kerk regels zijn en wetten, waar je je aan moet houden. En alleen als je dat doet mag je erbij
horen. Alleen dan is God blij met je en mag je zijn zegen verwachten. Mogelijk zullen mensen zich 
dan aanpassen, vanwege sociale druk, erbij willen horen, en angst voor straf of oordeel. Maar het 
denken wat achter dit gedrag schuil gaat verandert niet en zal dan ook steeds weer voor verkeerd 
gedrag en ongewenste innerlijke patronen zorgen. Het is dan ook zo jammer dat juist vanuit deze 
brief er allerlei wetten en praktijken zijn gekomen in de kerk, die veel hebben stukgemaakt. 
Bijvoorbeeld de ex-communicatie, het niet naar de rechter mogen gaan, hoofddoekjes voor vrouwen
in de dienst en het voor mensen heel moeilijk maken om aan het avondmaal deel te nemen. In veel 
gevallen is er sprake van een verkeerd begrijpen van de Bijbel. De corrigerende boodschap voor de 
Korintiers werd ten onrechte gemaakt tot een nieuw stel kerkelijke regels en wetten. Dat is een 
vloek geworden in het Christendom. We staan bekend om de dingen waar we tegen zijn - zoals: 
euthenasie, abortus, crematie, werken op zondag, moeders die werken, inentingen, geboorte-
beperking, voorbehoedsmiddelen, homo's, transgenders, pokemon, computerspellen, tv zonder 
inhoud, dansen in de kerk, etc - en niet om onze bewogenheid, onze liefde, onze inzet voor de 
dingen waar we voor zijn - dingen die met leven in overvloed te maken hebben, zoals Jezus dat had 
beloofd. Durven wij het aan om sommige van deze onderwerpen aandacht te geven zonder meteen 
te zeggen waar we tegen zijn - maar onderzoekend wat Gods orde is en wat een liefdevolle, 
genadige en respectvolle benadering is van anderen - ook als zij anders denken en vinden dan wij?

Laten we eens kijken hoe Paulus dat deed met de Korintiers - dat veranderen van hun denken. In 1 
Kor 1-2 is de concrete aanleiding dat er ruzies zijn en verdeeldheid. En die verdeeldheid heeft 
blijkbaar met leiders te maken - voorkeur voor leiders. We lezen daarover in 1 Kor 1:10-16. Maar 
dan gebeurt er iets vreemds. Vanaf vers 17 lijkt het alsof Paulus van onderwerp verandert. Opeens 
spreekt Paulus heel uitgebreid over het wezen van het evangelie. Om dan in hoofdstuk 3 weer terug 
te keren naar het onderwerp verdeeldheid over leiders. Je zou dat gedeelte er zo tussenuit kunnen 
halen - en dan zouden we het waarschijnlijk niet eens missen. Waarom deed Paulus dat? Niet omdat
hij per ongeluk wat ging uitweiden, zoals typische leraren nog al eens doen. Nee, dit gedeelte gaat 
over het denken van de Korintiers, en dat was volgens Paulus de reden voor die verdeeldheid. 

Lees maar eens vanaf 1:17 tot en met 1 Kor 2:5. Paulus zegt in dit gedeelte: Het Evangelie is voor 
de wereld dwaas of aanstootgevend. Dwaas voor Grieken was niet dat God mens werd - maar dat 
hij zwak was?! Aanstootgevend voor Joden was juist dat God mens werd en kon sterven!? Hij zegt 
ook: Het Evangelie is voor onaanzienlijke en eenvoudige mensen. Vervolgens gebruikt hij zichzelf 
als voorbeeld: toen ik bij jullie kwam was ik onzeker en zelfs angstig en zeker niet welbespraakt 
(2:1-5) Hij bedoelde met dit alles te zeggen: Het Evangelie werkt en overtuigt op een heel andere 
wijze - nl op een bovennatuurlijke wijze. Samengevat zegt Paulus: Het Evangelie is een kracht van 
God en is heel anders dan wij mensen zouden bedenken of kunnen bewerken. Jezus noemde dat het 
Koninkrijk van God - een koninkrijk van een heel andere orde dan alle aardse koninkrijken. Het is 
een soort tegencultuur. We kunnen daar alleen maar deel van uit (blijven) maken, wanneer we van 
cultuur veranderen. En dat betekent dat ons denken moet veranderen. Daarover sprak al ik vorige 
zondag. Dat zegt Paulus heel kernachtig in Rom 12:2.

In Rom 1:16 vat Paulus het Evangelie samen: "Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is 
Gods reddende kracht voor allen die geloven". Het Evangelie gaat over de kracht van God. Het gaat
over wat God doet en heeft gedaan. Het gaat (nog) niet over wat wij doen, of moeten doen. Het 
Evangelie gaat dus allereerst over wat voor ons beschikbaar is. Dat gaat over onze erfenis. Over de 
rijkdom die hoort bij onze nieuwe verbondenheid met Jezus. Dat begrijpen en pakken is cruciaal om
goed te starten. We spreken de laatste tijd veel over discipelschap - de huddels en over de gemeente 
als een Learning Community. We denken, echter, bij discipelschap vaak alleen aan dat wij wij 



moeten doen, in reactie op wat Jezus deed voor ons. Dat is dan stap twee in het leven van een 
Christen. Maar dat klopt niet. Want juist discipelschap begint allereerst met een verandering van 
denken en niet met de vele dingen die wij voor God moeten doen. Het woord discipel betekent dan 
ook leerling. Dat is ook het mooie van de huddel-groepen. Ik dacht eerst dat het bij mij extra druk 
zou gaan geven - een hele lijst van dingen die ik zou moeten doen als goede discipel en volgeling 
van Jezus. Maar soms leerden we juist om iets niet meer te doen. We ontdekten verkeerde patronen 
- motiveringen en innerlijke dwang die juist leidt tot vermoeidheid en stress. 

De volgorde moet steeds zijn: eerst iets weten - iets 'pakken' - iets ontvangen - en dan iets doen. Dat
ontvangen doen we door te geloven - te vertrouwen - ja te zeggen. Er is dus zeker ook iets nodig 
van onze kant. Wij stappen veel te snel over naar een focus op onze kracht, onze gaven, onze 
talenten, onze inzet, onze ijver, onze toewijding, onze overgave, onze wilskracht, onze kennis, onze 
vermogens, etc. We zeggen dan 'dank U Jezus, voor dat kruis 2000 jaar geleden - maar nu ga ik 
voor U aan de slag'. Zo deed ik dat eerst ook toen ik begon als bijbelschoolstudent. Ik vond mezelf 
een modelstudent, waar de school wel blij mee zou zijn. Totdat ik mezelf tegenkwam en 
teleurgesteld raakte over mezelf en wilde stoppen. Pas toen leerde ik om mijn eigen zwakte en 
onvermogen onder ogen te zien. In het Gods wereld had ik daar niets aan. En pas toen leerde ik de 
bovennatuurlijke kracht van God kennen in mijn leven - die zo nodig is voor welke bediening dan 
ook die God je wil toevertrouwen. Paulus had zelf ook zoiets ontdekt: juist als ik zwak ben, ben ik 
sterk. Juist als ik het niet meer weet, geeft Hij mij inzicht. Wanneer ik een kleine stap zet, dan zorgt 
Hij voor enorme verschuivingen ten gunste van mij. Dat wilde hij de Korintiers leren. En dat mogen
wij ook leren. Want anders gaat het bij ons net zo fout als bij de Korintiers. 

Kijk, de Joden zaten vast aan de wet. Voor hen was het moeilijk om te 'pakken' dat geloof en 
vertrouwen alleen echt genoeg is en dat we ons helemaal mogen overgeven aan de kracht en de 
liefde van God. We zien dit probleem bij de Galaten, die daarover een brief kregen van Paulus. Dat 
vertrouwen op de wet was, echter, niet een probleem bij de Korintiers. Zij hadden een heel ander 
probleem. In hun cultuur was zelfredzaamheid heel belangrijk, de eigen dadendrang, de eigen 
wijsheid, de can-do mentaliteit, het basisprincipe dat je alleen op jezelf kunt vertrouwen, het ideaal 
van de self-made man of vrouw. Eigenlijk heel modern dus en herkenbaar in onze tijd. Zij hadden 
een echte kapitalistische en liberale mentaliteit. Zij hadden positief gereageerd op het Evangelie - 
een geloof voor alle mensen met een liefdevolle en vergevende God. Korintiers reageerden, 
overigens, overwegend positief op iets nieuws - en het was ook heel gewoon om allerlei religies en 
spirituele stromingen een kans te geven. Dat evangelie leek hen wel wat. Ze waren nu Christen, 
maar hun denken en daarmee hun hart was niet wezenlijk veranderd. En al snel speelt de cultuur 
waarin zij waren opgegroeid - met de mentaliteit en de denkbeelden die daarbij hoorden - een grote 
verstorende rol in deze prille geloofsgemeenschap. En daarmee gaat Paulus in deze brief aan de 
slag. En het eerst wat hij doet is uitleggen wat het diepste wezen van het Evangelie is.

Paulus gaat daarmee nog even verder in hoofdstuk 2 van deze brief (de indeling is overigens veel 
later pas aan de Bijbel toegevoegd). Van 1:17-2:5 is zijn boodschap: het gaat bij het Evangelie om 
bovennatuurlijke kracht van God. De argumenten die hij gebruikt: de slimmerikken van jullie 
cultuur snappen hier niets van - kijk naar jullie zelf: hele eenvoudige mensen - en kijk naar mij: ik 
was zwak en onzeker en hakkelend. En toch geloofden jullie en is er zoiets moois met jullie 
gebeurd. Maar dan voegt Paulus daar in hoofdstuk 2 nog iets aan toe. Hij noemt daar een tweede 
kenmerk van het Evangelie, nl openbaring. De Heilige Geest werkt met kracht en geeft openbaring 
in ons binnenste. Die twee samen vormen de kern van het Evangelie. Als je dat niet hebt, dan kun je
nog zo slim, handig, ondernemend, weldenkend, welsprekend, ijverig en goedbedoelend zijn, maar 
dan heb je diep van binnen niet echt deel aan het Evangelie. Dan snap je nog nietsvan dat nieuwe 
Koninkrijk van God. Dan is die nieuwe dimensie van Gods Geest voor jou toch nog helemaal 
onbekend en onbegrepen.



In 1 Kor 2:10-13 lezen we: "God heeft ons dit geopenbaard door de Geest, want de Geest 
doorgrondt alles, ook de diepten van God. Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van 
de mens? Zo is alleen de Geest van God in staat om God te kennen. Wij hebben niet de geest van de
wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn 
goedheid heeft geschonken. Daarover spreken wij, niet op een manier die ons door menselijke 
wijsheid is geleerd, maar zoals de Geest het ons leert: wij verklaren het geestelijke met het 
geestelijke." (NBV) Let op dat zinnetje: "opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft
geschonken". Welke twee werkwoorden springen daaruit? Weten en Geschonken. Openbaring door 
de Heilige Geest is nodig omdat God wil dat we heel goed weten wat we van Hem hebben 
ontvangen en mogen ontvangen - dat we weten hoe rijk we zijn - wat onze erfenis is. Vorige jaar 
ging het daarover als 'de schat in een aarden vat'. En Hij wil ook dat wij weten dat wij dat op geen 
enkele manier op een menselijke en ongeestelijke manier kunnen vervangen. We moeten als het 
waren niet alleen iets leren, maar ook iets afleren. En afleren is moeilijker dan leren! (zwemles)

Na deze uitgebreide uitweiding over de kern van het Evanglie keert Paulus in hoofdstuk 3 weer 
terug naar het probleem dat speelde bij de Korintiers: geruzie en verdeeldheid mbt leiders in de 
gemeente. Snap jij nu waarom een verkeerd denken leidde tot deze verdeeldheid? De leiders in deze
nieuwe gemeente dachten zoals gewoon was in de grieks-romeinse cultuur. Heel belangrijk in het 
onderwijs daar waren twee vakgebieden: logica en retorica - goed kunnen redeneren en goed 

kunnen oreren. Je had gelijk als je goede 
argumenten had, als je je mening met 
overtuiging kon brengen - als je heel 
overtuigend was en dat liefst op 
charismatische wijze. Goed kunnen 
spreken was daarom heel belangrijk. Een 
goed image was heel belangrijk. Het 
applaus van het publiek was heel 
belangrijk. Alles bestond uit 
concurrentie, beter proberen te zijn dan 
anderen, jezelf goed voor de dag laten 
komen, invloed verwerven, etc. Dit alles 
was heel anders dan kracht en 
openbaring door de Heilige Geest. En de 
'gewone' gelovigen dachten ook zo. Zij 
hadden voorkeur voor de ene leider ten 

opzichte van de ander. In deze gemeente zaten ze met z'n allen nog helemaal in hun oude denken. 
Ze hadden Jezus leren kennen, maar de grieks-romeinse cultuur was alive and kicking in hun 
midden. En de duivel was er als de kippen bij om dat vuurtje op te stoken. Want als de Heilige 
Geest niet leidend is en we zeggen wel samen bij Jezus te horen, dan zijn we bij uitstek een open 
doel voor Gods tegenstander!

Evelien en ik zijn de laatste tijd fan van Lauren Daigle. Een tijd terug liet ik jullie het lied You Say 
horen van het nieuwe album "Look Up Child". Dat gaat erover dat wij moeten weten wat God over 
ons zegt - wat zijn waarheid is over ons - en die is altijd goed, bemoedigend en versterkend! Nu wil 
ik met jullie luisteren naar het lied Everything van Lauren Daigle. Voordat zij het album Look Up 
Child maakte, kende Lauren vele jaren van intensief optreden. Maar dat op een manier die leidde tot
een gevoel van leegte en een dreigende burnout.  Het overlijden van haar geliefde grootvader bracht
een diepe verandering. Het grote geloof van die man en de manier waarop hij in vrede overleed en 
naar zijn hemelse Vader ging, maakte iets nieuws in haar wakker. Een aantal maanden trad ze niet 
op. Toen schreef ze in 3 maanden alle nummers van het album "Look up child" (plaatje van cover) -
vol met nummers met heel veel geloof en diepgang. Het is overigens heel mooi om het getuigenis 
van Lauren Daigle te horen (YouTube). Lauren was wel met het geloof grootgebracht, maar pas nu 



leerde ze diepe lessen. Ze leerde op een nieuwe manier op God te vertrouwen - haar zwakte en haar 
nood met Hem te delen als haar hemelse Vader - de kracht en overtuiging van Hem te ontvangen - 
op een nieuwe manier haar werkt te gaan doen.

Die diepe overtuiging van Lauren Daigle zou voor de korintische Christenen heel vreemd voelen. 
Zij kenden die zwakheid niet - zij wilden altijd sterk zijn. Zij kenden die afhankelijkheid niet - zij 
wilden altijd onafhankelijk zijn. Zij kenden dat vertrouwen niet - zij hadden geleerd alleen op 
zichzelf te vertrouwen. Zij kenden dat reserveloos ontvangen niet - zij hadden geleerd dat je je 
eigen succes moest creeren en dat niets gratis is. Het nummer Everything gaat daar over: ik heb 
alles van U ontvangen - dat is genoeg - en iets anders kan die plaats nooit innemen.

We gaan naar dit lied luisteren en het daarna in gebed brengen. In mijn voorbereiding dacht ik aan 
die bekende tekst waar Jezus zegt: "Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt 
gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en 
nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is 
licht." (Mt 11:28-29, NBV) Dit betekent dat als wij een last dragen die zwaar aanvoelt en een juk 
dat hard aanvoelt, dan kon het wel eens zijn dat dit niet van God afkomstig is. En dat kan heel goed 
een Christelijk juk zijn dat helemaal verbonden is met de manier waarop wij geloven en voor Hem 
en in de kerk actief zijn. Jezus geeft als oplossing twee dingen: naar Hem toekomen en van Hem 
leren. Zullen we dat samen doen: naar Jezus toe gaan in ons gebed en Hem vragen om ons vrij te 
maken van een verkeerd juk, een last die Hij niet bedoelt. Het kan, overigens, heel goed zijn dat Hij 
dan zegt: Dat is niet iets dat ik nu in één moment wel even zal veranderen. Dat kan alleen als je wat 
langer en vaker bij Mij bent en ik jou kan leren. En daarvoor heb ik je mijn Woord gegeven en 
medegelovigen om je daarbij te helpen. Zo heb ik dat bedoeld. Jij kan het niet alleen. Je heb Mij 
nodig en je hebt mijn Lichaam nodig - die nieuwe gemeenschap van gelovigen. Wil jij die weg 
samen met Mij gaan? 


