
Zondag 20 september 2020 - Wie ben jij - in de gedachten van God?

Het thema voor het komende najaar is "Wie ben jij in het Koninkrijk van God?". We gaan het later 
nog hebben over het Koninkrijk van God. Maar eerst gaan we deze en nog enkele navolgende 
zondagen spreken over de super-belangrijke vraag "Wie ben jij?" Of: "Wie ben ik?".

Daarom is het ook zo super-leuk om met onze gaven bezig te zijn. Welke gaven en talenten heb ik 
in het bijzonder en wat bedoelt God daarmee? Daarom heb ik jullie gevraagd om een gaventest in te
vullen over de gaven die Paulus opsomt in Romeinen 12. Ik ga daar straks iets meer over zeggen en 
ook over twee weken gaan we daar nog mee bezig.

Maar eerst dus nog die super-belangrijke vraag "Wie ben ik?". Twee weken terug sprak ik over het 
krijgen van een nieuwe naam. God geeft ons een naam die past bij onze bestemming. Want God wil
dat we weten wat onze identiteit is - onze identiteit in Zijn ogen - hoe Hij naar ons kijkt - wat Zijn 
bedoeling is met ons - waartoe Hij ons geroepen heeft - hoe Hij ons heeft gemaakt. We krijgen niet 
allemaal letterlijk een nieuwe naam, zoals Abram werd tot Abraham en Jakob tot Israel. Maar God 
wil wel heel graag profetische openbaring geven over wat Hij voor ons bedoelt.

We lezen in de Bijbel op verschillende plaatsen daarover nog iets heel belangrijks. En dat wil ik 
laten zien door samen Psalm 139:1-17 te lezen.
"Heer, u doorgrondt me, u kent me.
U ziet mij of ik nu zit of sta.
U verstaat mijn gedachten al van verre.
U slaat mij gade of ik nu rust of werk.
Wat ik ook doe: het is u vertrouwd.
Voor er een woord over mijn lippen komt, weet u al, Heer, wat ik denk.
U bent om me heen, u bent voor me en achter me, en uw hand ligt op mijn schouder.
Dat u me zo kent kan ik niet bevatten, het gaat mijn verstand te boven.
Waar kan ik u ontlopen, waar kan ik u ontvluchten?
Al zou ik opklimmen naar de hemel, u bent er;
al zou ik afdalen naar het dodenrijk, u tref ik er aan.
Al vloog ik naar het uiterste oosten of streek ik neer in het verste westen,
ook daar zou u mij leiden, ook daar houdt uw hand mij vast.
Al vroeg ik de duisternis: 'Verberg me, laat het nacht worden om mij heen,'
zelfs dan verbergt de duisternis me niet;
voor u is de nacht als de dag, de duisternis als het licht.
U weefde mij in de schoot van mijn moeder, u deed mij ontstaan.
Ik dank u, want het is een wonder zoals ik ben gemaakt.
Alles wat u maakt, is een wonder. Dat besef ik heel goed.
Ik was voor u niet verborgen toen ik in dat duister groeide, als in het binnenste van de aarde.
U zag mij toen ik nog geen vorm had,
en mijn dagen waren al vastgesteld, al geschreven in uw boek,
voor er één enkele was aangebroken."

God kent mij. Hij kent jou door en door. Hij weet waar je mee bezig bent en wat er om gaat in je 
gedachten. De psalmist is David en David wist uit ervaring dat God heel dichtbij is en dat niets van 
ons leven Hem ontgaat. Voor wie met God leven geeft dat veiligheid. Voor hen die God proberen te
ontlopen is dat gewoon onmogelijk. In dieptepunten en op hoogtepunten van ons leven is God actief
bij ons leven betrokken. Ook als je depressief bent en iedereen op een afstand houdt - dan komt God
toch dichterbij. Dan spreekt deze psalm over hoe God ons als mensen heeft gemaakt. En dan staat er
tot slot iets dat heel belangrijk is: God had al gedachten en plannen over mij en voor mij voordat ik 
gemaakt werd. Ik begon dus niet op het moment van mijn geboorte, maar op het moment dat God 



mij bedacht. Ik vind dat zo'n bijzondere gedachte! Ik was er al voordat ik bestond! Ik was er toen al 
in de gedachten van God - in het besluit van God.

De Bijbel spreekt veel over boeken in de hemel. Ik weet niet of je dat letterlijk moet nemen, of dat 
dat beeldspraak is om het voor ons begrijpelijk te maken. Maar het gaat dan steeds over besluiten 
die in de hemel worden genomen en die worden vastgelegd. Er is bij God een gedachte. Die 
gedachte wordt uitgesproken. Die woorden worden opgeschreven als een besluit. Een beetje zoals 
officiele notulen van een belangrijke vergadering. Die hebben officiele betekenis - in Nederland ook
volgens de wet. En tot slot wordt dat hemelse woord uitgevoerd met een scheppingsdaad.

Dat doet denken aan wat over Jezus wordt gezegd: Hij was het Woord en dat Woord is vlees 
geworden (Joh 1:14). Wij zijn op dezelfde manier als mensen allemaal het resultaat van een 
gedachte, een woord en een raadsbesluit van God in de hemel. Hij heeft over ieder van ons 
nagedacht en dat is over ons opgeschreven. Er staat in de hemelse notulen over ons geschreven - 
over mij en over jou! Goddelijke woorden en besluiten zijn daarin vastgelegd. We werden allemaal 
op aarde geboren, zodat Gods Woord in ons vlees kan worden - zodat zijn wil en voornemen in ons 
aardse leven tot uitdrukking kan komen. Dat is zo'n bijzonder gedachte. 

In Hebr 10:7 staat dat Jezus Zelf Zich bewust was van wat in het hemelse boek over Hem 
geschreven was. Jezus zei daarover: "Zie, ik kom - in de boekrol is over mij geschreven - om uw wil 
te doen, o God." Jezus wist heel duidelijk: Ik leef nu als mens op aarde - en mijn hoogste en 
wellicht mijn enige doel is om zo te leven dat Gods voornemen - Gods bestemming voor mij 
gerealiseerd wordt. Jezus was zonder zonde, dus voor Hem was niet zozeer de uitdaging om niets 
verkeerds te doen. Zijn uitdaging was om steeds te weten: dit is Gods bestemming voor mij - dit is 
de weg die ik moet gaan - en dit is wat mijn Vader nu op dit moment van mij vraagt - dit is zijn wil 
voor mij - en dat ga ik doen met de kracht en genade die Hij mij steeds geeft.

We lazen tijdens de zomer al een paar keer in de Efezebrief die beroemde uitspraak uit Ef 2:10 - 
"Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God 
tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen." Het woord 'maaksel' is in het Grieks 
poiema, wat gedicht betekent. Nog voordat ik bestond had God gedachten over mij en Hij heeft 
daarover in de hemel woorden over uitgesproken. En hier staat dat deze woorden waren als een 
gedicht. Dat brengt tot uitdrukking dat het iets moois is - dat God er heel blij mee is. Dat wist David
ook - en daarom lazen we in Psalm 139: "Ik dank u, want het is een wonder zoals ik ben gemaakt." 
Dit was geen zakelijk besluit en een strenge wil van God. Nee, dit wijst op de prachtige bestemming
die Hij voor ons heeft. Alles wat Hij voor ons bedoelt is vol van hoop, liefde en uitdaging. Wim 
noemde dat vorige week in zijn preek, toen hij begon met Jeremia 29:11. Daar lezen we ook over 
gedachten die God over ons heeft en dat zijn gedachten van vrede, niet van kwaad en houden 
verband met een mooie en hoopvolle toekomst.

Ik weet dat velen worstelen met een negatief zelfbeeld - met depressieve gedachten - met 
pessimistische verwachtingen voor de toekomst - hun eigen toekomst en die van deze wereld. Voor 
velen is het zo lastig om met David te kunnen zeggen: "Dank U, want het is een wonder zoals ik 
ben gemaakt!" Zou jij mij dat nu na kunnen zeggen? God heeft een plan voor jou - een bedoeling 
met jou leven - daarom heeft Hij jou precies zo gemaakt zoals je nu bent. Dat is geen zakelijke eis - 
een hoge eis van een afstandelijke God. Voor velen is het geloof zo veeleisend geworden. Zij 
kunnen bijna niet genieten van het leven. Want je moet toch heilig, volmaakt en godvrezend zijn? 
Zij proberen zo goed mogelijk te leven, maar weten niet meer hoe te genieten van wat God gemaakt
heeft en dus ook te genieten van zichzelf. Maar dat kan toch niet?! Ik ben toch een zondaar?! Ik 
moet mezelf in de gaten houden. Ik moet mezelf tuchtigen? Ik moet steeds maar mijn best doen. 
Genieten kon wel eens zondig zijn. En blij zijn met jezelf, is er dan niet het gevaar van trots? Een 
goed zelfbeeld en met verwonderingen plezier kunnen leven met jezelf, begint daarom met een 



goed Godsbeeld. Hij is een goede God, een God allereerst van liefde. Hij heeft goede en liefdevolle 
plannen met jouw leven. Hij heeft een hoopvolle toekomst voor jou. Hij heeft jou gemaakt zoals een
schrijver een gedicht maakt. Hij genoot al van de gedachte over wie jij zou zijn, voordat jij door 
Hem werd gemaakt. Jij bent een beetje zoals Jezus het vleesgeworden woord van God. Denk dus 
niet negatief over jezelf en sta niet angstig en pessimistisch in het leven. Dat doet God verdriet! 
Laten we een moment nemen om daarvoor te bidden, voordat we verder gaan. Sombere, negatieve, 
pessimistische gedachten over onszelf zijn heel hardnekkig en verdwijnen niet door enkel een 
preek. Daarvoor is nodig een krachtig en diep ingrijpen van de Heilige Geest, die de liefde van God 
in onze harten wil uitstorten. Juist ook bij hen die zich met Jezus hebben verbonden en daarmee ook
dat nieuwe leven hebben ontvangen.

Dat betekent niet - en dat voelt misschien een beetje als een afknapper na het voorgaande - dat het 
allemaal alleen maar leuk en spannend zal zijn om Gods wil te doen en te leven in onze 
bestemming. Ik sprak op een eerdere zondag erover dat als we in onze bestemming gaan leven, dat 
God dan ook op een bijzondere manier gebeden verhoort en dat we in het bijzonder zijn zegen 
ervaren. Dat is helemaal waar. Ik weet dat uit ervaring. Maar... Gods bestemming voor ons kan ook 
veel lijden en moeite met zich meebrengen. We weten waar dat in Jezus' aardse leven toe leidde. 
Jezus worstelde op het eind met het besef dat Hij zo'n vreselijk lijden moest ondergaan. God had 
Hem dat duidelijk gemaakt. God maakt ons niet in één keer alles duidelijk over onze bestemming 
en onze levensweg. Zelfs Jezus wist in brokjes wat er zou volgen. En op het moment dat Hij meer 
wist over zijn einde als mens op aarde, viel Hem dat heel zwaar. Maar na een nacht van worstelend 
gebed in de tuin van Gethsemane zei Jezus: Maar niet mijn wil, maar Uw wil geschiedde.

We zien ook bij godsmannen in de Bijbel dat hun weg niet over rozen ging op de levensweg die 
paste bij hun bestemming. Een prachtig voorbeeld is Jozef. Jozef was een profetische man die al als 
hele jonge man wist dat God een bijzondere toekomst voor hem had, waarbij hij zelfs zou heersen 
over zijn broers. Zijn broers zagen het mooie daarvan niet in. Maar het was wel waar. Vervolgens 
werd Jozef verraden en verkocht door zijn eigen broers - hij werd huisslaaf in Egypte en ging daar 
later voor langere tijd de gevangenis in. Maar uiteindelijk werd Jozef door God verheven tot een 
positie, waarmee hij de redder werd van zijn eigen broers en zijn hele familie - waarmee hij zelfs de
redder werd van het egyptische volk en zelfs alle omringende volken. Jozef was tot zijn bestemming
gekomen. Hij had het leven geleefd dat God voor hem bedoelde. Maar makkelijk was het allemaal 
niet geweest.

De Bijbel leert dat wij aan het eind van ons leven voor God verantwoording moeten afleggen over 
het leven dat we hebben geleefd. Veel Christenen denken dat dit betekent dat God dan een soort 
rapport geeft over het geheel van ons leven - onze goede en onze slechte daden. En dan maar hopen 
dat het voldoende is. En als het niet goed is geweest - dan hopen we dat we voor al die dingen 
vergeving hebben gevraagd - zodat we door het offer van Jezus niet meer veroordeeld kunnen 
worden. Dit alles maakt ons onzeker en Christenen besteden heel wat energie om alles wat fout is of
fout zou kunnen zijn bij God te belijden - steeds maar biechten om er uiteindelijk goed uit te 
komen. Maar ik denk dat het anders is. Het oordeel dat we ontvangen gaat namelijk niet zozeer over
hoe we het er hebben afgebracht ten opzichte van de wetten en principes van God. Nee, wij worden 
geoordeeld in hoeverre we hebben geleefd in overeenstemming met wat er in de hemelse boeken 
over ons geschreven is - in hoeverre we hebben geleefd in onze bestemming - in hoeverre we dat tot
ons doel en hoogste prioriteit hebben gemaakt. 

Dat is dan ook wat Paulus bedoelt met die uitspraak in de Efezebrief - de uitspraak die ik meerdere 
keren met jullie heb gedeeld: "Ik vraag jullie heel dringend de weg te gaan die past bij de roeping 
die jullie hebben ontvangen!" Die roeping wordt voor een deel beschreven in het eerste deel van de 
Efezebrief. Dat is de algemene roeping voor alle gelovigen en voor alle gemeenten. Maar in de 
hemel is er meer opgeschreven: de specifieke roeping voor jou als mens. Wow, dat is belangrijk!



Het verbaasd mij vaak dat veel Christenen maar weinig moeite willen doen om Gods bedoeling 
voor hun leven te ontdekken. En dat terwijl God juist daarom ons de Bijbel heeft gegeven en heel 
persoonlijk aan ons de Heilige Geest heeft gegeven. En juist daarover zullen we aan het eind van 
ons leven verantwoording moeten afleggen. We staan dan voor God en Hij vraagt ons: Heb jij alles 
gedaan om te leven in de bestemming die ik voor jou had. En wij zullen dan zeggen: ik zou niet 
weten wat die bestemming is. Ik heb gewoon geprobeerd zo goed mogelijk te leven - en zo min 
mogelijk verkeerde dingen te doen. En ik heb zoveel mogelijk vergeving gevraagd voor wat niet zo 
goed is gegaan. Is dat dan niet genoeg? En God zal zeggen: maar ik heb een gedicht over jou laten 
opschrijven - dat is mijn bestemming voor jou - en die is heel bijzonder. En jij hebt daar niets mee 
gedaan? Je hebt zelfs geen moeite gedaan om er achter te komen wat mijn mooie, hoopvolle en 
belangrijke bedoeling voor jou is?

Dit besef is heel diep tot mij doorgedrongen als jong Christen, toen ik veel over God leerde op de 
Bijbelschool. En ik heb dat samen met Evelien altijd tot ons hoogste prioriteit gemaakt. En het heeft
ons een bijzonder mooi en spannend leven gegeven. Er waren natuurlijk een aantal dieptepunten die
we het liefst hadden overgeslagen. Maar het was overwegend een leven met hele mooie en boeiende
hoogtepunten. Zo heeft God ons ook naar Haarlem gebracht. Onlangs zijn we naar Haarlem 
verhuisd, omdat we ervaarden dat God dat van ons vroeg. Dat was menselijkerwijs niet zo 
verstandig. Onze maandlasten namen met enkele honderden euros per maand toe - en die zullen 
hoog blijven ook wanneer we een keer met pensioen gaan. En dat was niet zo geweest met een 
hypotheek. Gelukkig ging het met de winkel van Evelien bijzonder goed de afgelopen jaren en 
konden de inkomsten daarvan heel mooi de toegenomen maandlasten opvangen. God is goed. We 
huren nu en dat geeft ook vrijheid. We weten niet waar God ons zal leiden. We staan voor alles 
open. Maar voorlopig is hier bij jullie nog de bestemming die God voor ons heeft. 

Hoe zit dat met ons als gemeente? De Bijbel leert dat er in de hemel ook in de boeken is geschreven
over gemeenten - dus ook onze gemeente - lang voordat Pinkstergemeente Immanuel begon te 
bestaan. Wat staat er in dat boek? Wat is Gods bestemming voor ons? Zijn we als gemeente altijd 
trouw geweest aan de bedoeling van God? Wat is nu Gods bedoeling voor ons? Evelien en ik 
bidden en denken daarover net als we dat doen over ons eigen leven. En die twee zijn nu natuurlijk 
nauw met elkaar verweven.

Evelien en ik zouden dat graag met jullie willen uitvinden - in gebed ontdekken. Morgenavond is er 
een gebedsavond voor oudsten-echtparen, waarbij ook biddende leiders uit de gemeente te gast zijn.
We kunnen niet met een te grote groep samenkomen, maar het is een begin om dat meer samen te 
doen. Dat willen we vaker doen - met zoveel mogelijk van jullie samen. Toch is het ook zo dat God 
doorgaans vooral richting geeft aan hen die leiding geven. Zo beleef ik dat en zo beleven de oudsten
dat. Daarom, bidt ook voor ons en voor mij en voor mij samen met Evelien. Dat wij door de Heilige
Geest iets mogen lezen in wat er in de hemel over onze gemeente is opgeschreven vanuit het 
raadsbesluit van God. Dat we weten wat Gods bestemming is voor ons op dit moment. 

En dan nu ook nog iets over de gaven van de Geest, zoals Paulus daarover schrijft in Romeinen 12. 
Dat gaat over gaven die toch ook heel erg lijken op onze natuurlijke gaven. Daarom kun je er ook 
een test over doen. Zelfs niet-gelovigen zouden dat kunnen invullen. God heeft ons gemaakt en ons 
gaven en talenten gegeven bij onze geboorte. Maar die talenten zijn in het gedrang geraakt door de 
zonde en functioneren niet meer zoals God dat voor ons leven bedoelt. Het worden pas gaven van 
de Geest, wanneer de Heilige Geest ons leven vervuld en wij ons leven heel bewust aan Hem geven.
Daarom begint Romeinen 12 met de volgende woorden: "Broeders en zusters, omdat God zo goed 
voor ons is, roep ik u op, uzelf aan te bieden als een levende en heilige offergave die hij graag 
aanvaardt. Dat is úw ware eredienst." Het gaat er niet om zoveel mogelijk offers te brengen en zo 
goed mogelijk ons best te doen om zo aan Gods maatstaven te voldoen. Nee, Hij vraagt ons om 
Hem met al ons gaven en talenten - heel onze persoonlijkheid en uniekheid van harte te dienen.



Het was de bedoeling dat jullie allen die korte studie zouden lezen en dan ook de gaventest te 
maken. Ik weet niet of dat is gebeurd. Ik heb zomaar het vermoeden dat enkelen daar toch niet aan 
toe zijn gekomen. Dat ontdekken jullie straks wel in het groepsgesprek. Daarom wil ik over twee 
weken weer met deze gaven van Romeinen 12 aan de slag. Dan wil ik daar in mijn boodschap ook 
wat meer over zeggen. Het is wel goed om straks nog even kort aandacht aan te geven. Wie heeft de
test ingevuld en wat is daar uit gekomen? Was dat herkenbaar? Heeft dat al iets met je gedaan? Was
dat al bekend of was dit een nieuwe ontdekking? Ik stel voor om dat kort te houden - en dan samen 
te besluiten om er over twee weken dieper op in te gaan. Moedig elkaar aan om de gaventest dan 
wel ingevuld te hebben en het resultaat daarvan mee te nemen. Ik ga daar dan nog een paar 
gespreksvragen bij geven. Dat geeft sommigen dan alsnog de gelegenheid om de studie over de 
gaven van de Geest door te lezen en de gaventest in te vullen.

Verder wil ik jullie vragen om straks vooral gesprek te hebben over dat waar ik nu over heb 
gesproken. Misschien is het goed om samen nog eens Pssalm 139:1-16 te lezen. Ik heb daarbij een 
paar gespreksvragen voor jullie, die op een dia nog een tijdje zichtbaar zullen blijven.

- In Ef 2:11 zegt Paulus dat wij een gedicht van God zijn. Denk jij ook zo positief over jezelf? Durf 
jij hardop in de groep te zeggen: "Het is een wonder zoals God mij heeft gemaakt"?

- Wat doet het met je dat God nog voordat je werd geboren heeft bepaald en voorbereid welke 
levensweg voor jou bedoeld is?

- Jij wordt opgeroepen om dat leven daadwerkelijk te gaan leiden en dus ook om het top prioriteit te
maken steeds te weten wat God voor jou bedoelt. Hoe is dat in jouw leven?

- Neem tijd om voor jezelf en voor elkaar te bidden - om door de heilige Geest al biddend dat 
gedicht voor elkaar te zijn.


