
Ik kan het (niet)! – zondag 29 mei 2022

Een herkenbare ervaring

Dit is een worsteling die voor velen herkenbaar is. Anderen zeggen tegen ons: Je kan het! 
Maar in ons klinkt die stem: Ik kan het niet! Ik herinner me de vele gesprekken met mijn 
dochter als ik haar moest helpen met wiskunde. Zij zei vaak al bij voorbaat: ik kan het niet 
– ik leer het nooit! Ik zei dan steevast: natuurlijk kun jij het – en ook jij kan het leren. Ik 
moet wel eerlijk zeggen: ik was niet altijd zo heel geduldig en bemoedigend. Als het er nu 
met haar over heb, kunnen we er gelukkig allebei om lachen. Ik ben zelf een heel ander 
type mens. Ik heb van nature veel zelfvertrouwen en zeg gemakkelijk “ik kan het”. En 
daardoor heb ik niet zoveel begrip en geduld met mensen die snel zeggen: “Ik kan het 
niet”. Maar mijn dochter had en heeft ADD en dan beleef je al die nieuwe en onbekende 
dingen heel anders.

Hoe ga je in dit alles om met elkaar en met jezelf? En hoe werkt dat in onze relatie met 
God en in ons geloofsleven? Ook daar is er vaak sprake van dingen die van je worden 
verwacht – die bij het goede Christelijke leven horen – of die toch wel heel geestelijk zijn – 
maar waar jij tegenop ziet – waarvan jij denkt: dat kan ik niet – dat leer ik nooit. En dan zijn
er steevast van die hele geestelijke mensen bij wie het zo gemakkelijk, vrijmoedig, krachtig
en voorbeeldig lijkt te gaan. En die zeggen dan tegen jou: jij kunt het ook – jij kunt het ook 
leren. En soms hoor je tussen de regels door: en je hoort het ook zo te doen – want 
anders schiet je tekort als Christen. Misschien dat die ander dat echt helemaal niet zo 
bedoelt, maar zo voelt het vaak wel.

Hoe deed Jezus dat?

Ik wil je meenemen naar het leven van Jezus. Daar zijn we in de maandelijkse 
thuisgroepen ook mee bezig. (Overigens, volgende week is het wel de eerste zondag van 
de maand, maar vanwege Pinksteren is er dan wel een gewone kerkdienst.) Hoe deed 
Jezus dat? En hoe kunnen we van Hem leren? Hij was vast wel zo Iemand die het 
allemaal heel goed deed en die het wellicht nauwelijks hoefde te leren. Hij was immers de 
Zoon van God – sterker nog, we geloven: Hij was en is God Zelf. Maar hoe kunnen wij 
daar dan een voorbeeld aan nemen? Hij zal ook wel zeggen: je kunt het – je kunt het 
leren. Eén troost, Hij zal altijd geduldig blijven en liefdevol – Hij is immers zonder zonde!

Er zijn twee verzen in het Johannes Evangelie die bij mij lang geleden zijn ingeslagen als 
een bom – toen de betekenis ervan voor het eerst echt tot mij doordrong. Dat staat in 
Johannes 5, nadat Jezus een heel groot wonder had gedaan. Maar Hij had dat wel 
gedaan op een sabbat. En dan mocht je niet werken. En dus kreeg Hij het aan de stok met
een hele groep Joodse leiders en schriftgeleerden. Hoe kan Jezus dat zo doen? Wie denkt
Hij wel dat Hij is. Een genezing is prachtig, maar doe het graag op maandag!

Ik zal voorlezen wat Jezus dan zegt tegen deze boze mannen: “Jezus antwoordde hun: 
Luister goed! Ik zeg jullie dat de Zoon niets uit Zichzelf kan doen.” En iets verderop: “Ik 
kan niets uit Mijzelf doen.”

Hoe is het mogelijk dat Jezus dat van zichzelf zei! Hij is toch de Zoon van God. Ik dacht 
dat die alles wel zou kunnen. En waarom zou Jezus dat zo benadrukken tegenover een 
grote groep mannen die overduidelijk iets tegen Hem had? Dan moet je wel voorzichtig 
zijn om je zo kwetsbaar te maken. Zeker als het van die geleerde, ervaren, wijze, 
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deskundige leiderstypes zijn. Die zijn meestal niet zo geduldig, doorgaans heel veeleisend
en niet heel vergevend. En die pakken je meteen op je zwaktes en op je onzekerheden. 
Maar Jezus deed het wel. Hij zei het zelfs twee keer – in dit hoofdstuk 5 van de 
Johannesbrief in vers 19 en vers 30.

Wat zegt ons dat? Wat zegt dat jou? Reageer eens.

Het zegt mij in elk geval dit: Jezus was een mens zoals ik. Toen Hij op aarde was, was Hij 
een mens als ik – met dezelfde beperkingen. Hij was God, maar toen even niet. Wij 
kennen hem als dé Mensenzoon. Maar nu is hij even een mensenzoon, zoals jij en ik.

En dus kunnen we echt van Hem leren. Hij was geen superman die dingen kon die een 
normaal mens niet kan. Besef je dat wel? Ja, Hij was zonder zonde, maar Hij was niet 
zonder beperkingen of kwetsbaarheid. En Hij kwam daar rond voor uit. Zou jij dat durven? 
Durf jij te zeggen: “Ik kan dat zelf niet”. Sterker nog: “Ik kan zelf helemaal niets.” En dat 
ook nog eens tegenover een kudde boze alleskunners, krachtpatsers en betweters? Ik kan
dit van nature heel moeilijk zeggen – zeker in het bijzijn van sterke persoonlijkheden.

Jezus leert ons over Navolging

Maar laten we lezen wat Jezus verder zegt in dit buitengewoon boeiende gedeelte. “Jezus
antwoordde hun: Luister goed! Ik zeg jullie dat de Zoon niets uit Zichzelf kan doen. Hij 
doet alleen wat Hij de Vader ziet doen. Alles wat de Vader doet, doet de Zoon ook. Want 
de Vader houdt van de Zoon en Hij laat Hem alles zien wat Hij doet. En jullie zullen 
verbaasd staan, want Hij zal jullie nog geweldiger dingen laten zien dan dit. Want net 
zoals de Vader de doden levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil.” (Joh 
5:19-21, Basis Bijbel) 

Wat zegt Jezus hier? Hij zegt: Ik doe wat God doet. Ik doe Hem na. Ik volg Zijn voorbeeld. 
Hé, dat is bijzonder! Jezus was Zelf dus ook een volgeling – een leerling – een discipel. 
Toen Hij op aarde was – als een gewoon mens – toen leefde en diende Hij in navolging 
van God de Vader.

Het gaat hier over een zoon die het voorbeeld volgt van zijn vader. Dat is ook zo leuk om 
te zien bij kleine jongetjes, die zonder schaamte en met groot plezier precies nadoen wat 
ze hun vader zien doen. Een paar plaatjes daarbij.

Dan gaat het meestal om dingen die veel te moeilijk lijken en die nog helemaal niet passen
bij die jonge leeftijd. Maar samen met je vader lijkt het helemaal niet zo gek. En let eens 
op welk voorbeeld Jezus hier noemt: het opwekken van doden. Geen kleinigheidje! En 
later zien we in Jezus' bediening dat Hij inderdaad van deze enorme wonderen deed.
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Later zei Hij tegen zijn leerlingen: Volg Mij. En Hij zegt nu tegen ons: Volg Mij! Dat 
betekent: doe maar net zoals Ik – doe Mij maar na. Hij vraagt dus van ons, wat Hij Zelf ook
deed. Hij leefde dat voor als mens op aarde, zodat wij zijn voorbeeld kunnen volgen. 
Jezus leert ons daarmee ook: vraag nooit iets van een ander, wat je zelf niet doet.

Het is heel mooi dat hier staat dat Jezus het God zag doen. Het was niet zozeer dat God 
het tegen Jezus zei – als een soort instructie. In gebed (en Hij bad voortdurend – ook 
terwijl Hij bezig was – op de fiets zoals Anya) zag Jezus als het ware wat God deed en 
hoe Hij het deed. Dat betrof dan de situatie waarin Jezus was. Even daarvoor ging het 
over de genezing van de verlamde man – bij die merkwaardige bron waar heel veel zieken
steeds maar wachtten op de beweging van het water. En wie dan het eerste kwam die 
werd beter. Ik kan dat niet goed begrijpen. Dat mag je me na afloop uitleggen. Maar 
blijkbaar zag Jezus hoe de Vader in de geestelijke wereld deze man aanraakte om juist 
deze man op dit moment te genezen. En dat gaf Jezus de vrijmoedigheid om het te doen. 
Hij deed wat Hij de Vader zag doen. Daardoor wist Hij precies wat te doen, met wie, 
wanneer en hoe. Wow, zo wil ik ook wel in de bediening staan! 

Jezus kon het Zelf niet. Hij wist vanuit Zichzelf niet wat te doen en hoe het te doen. 
Daarom koos Hij ervoor om gewoon te doen wat Hij Zijn Vader zag doen. Hij wist: Ik kan 
het niet zelf. Maar mijn Vader kan het wel. Hij wil dat ik Hem nadoe. En dan kan ik het wel.
Zo mag ik het leren. En mijn Vader blijft er Zelf bij – net zolang totdat ik het Zelf wel kan.

En, ik bedacht me nog iets: dit gaat altijd over iets dat je weet in het nu – niet over de 
toekomst. Jezus zag wat de Vader deed en Hij deed dat net zo. Dat gaat over het nu. Zou 
dat voor ons kunnen betekenen dat God ons niet openbaring geeft over wat er later gaat 
komen? Dat we niet gericht moeten zijn op lange termijn doelen met meetbare resultaten. 
Dat is ook al weer een heel ander leiderschapsprincipe dan we kennen vanuit de wereld 
om ons heen. Wim zei vorige week: we gaan het anders doen – ook de manier van leiding 
geven. Niet op de menselijke manier, waarbij wij uiteindelijk toch de controle hebben en 
het overzicht met beheersbare doelen. Dit betekent nog meer afhankelijk zijn van Hem. 
Wat doet God – wat doet Jezus – wat doen wij – steeds weer opnieuw – in het hier en nu!

Jezus leert ons over Bediening.

Laten we eens verder lezen wat Jezus zegt: “Want de Vader oordeelt niemand. Hij heeft 
tegen de Zoon gezegd dat Híj over de mensen mag rechtspreken. Daarom moeten de 
mensen voor de Zoon net zoveel respect hebben als voor de Vader. Mensen die geen 
respect hebben voor de Zoon, hebben ook geen respect voor de Vader die Hem heeft 
gestuurd. Luister goed! Ik zeg jullie: iedereen die naar Mij luistert en gelooft in de Vader 
die Mij heeft gestuurd, heeft het eeuwige leven...” (Joh 5:22-24a, BB)

Dit is een nieuwe gedachte. Tot hiertoe ging het over het nadoen van iemand die het wel 
kan – en die jouw grote voorbeeld is. Dat gaat niet alleen over zo'n klein jongetje. Dat gaat
ook over grote kerels en krachtige vrouwen die in de bediening staan – die God willen 
dienen – Zijn werk willen en mogen doen. We kunnen het niet Zelf. Maar Hij kan het wel. 
En samen met Hem en ziende op Hem doen wij het ook. En dan kan ik het wel.

Maar hier gaat Jezus een stapje verder. Hier gaat het over gedelegeerde autoriteit. God 
doet het niet alleen voor. Hij delegeert Zijn gezag en zijn kracht naar degenen die Hem 
dienen. En daarom wil God dat wij deze mensen eren en respecteren zoals wij God Zelf 
eren en respecteren. Hier gaat het over Jezus die God de Vader als mens 
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vertegenwoordigde op aarde. Ja, we weten Hij is dé Mensenzoon. Maar Hij was ook een 
mensenzoon – een mens zoals wij allen.

Daarom is het ook zo treffend dat het in vers 24 gaat over geloven in de Vader. Jezus zegt
hier niet: geloof in Mij. Hij zegt: geloof in de Vader. Maar Hij zegt er ook bij: Luister naar 
Mij. Doel is geloof in de Vader. Middel is het woord van Jezus. En daarmee geeft Hij ons 
ook een voorbeeld. Zoals Hij in de bediening stond, zo is dat ook mogelijk voor ons. Wij 
zeggen dan: Geloof in Jezus – Luister naar mij. 

Het is als het ware tegelijk bescheiden en niet bescheiden. Jezus wist zijn plaats: Ik ben 
nu een mens op aarde met alle beperkingen die daarbij horen. En als zodanig sta ik onder 
Gods gezag en ben ik afhankelijk van Hem. Maar ik ben ook een geroepene – door God 
aangesteld om Hem te vertegenwoordigen. En dat is mijn volmacht. Dat is mijn mandaat. 
En daarover is Jezus heel duidelijk en heel vrijmoedig. Hij wist zijn plaats: onder het gezag
van Zijn Vader – maar ook met al het gezag dat Zijn Vader Hem had toevertrouwd.

Jezus leert ons over Vertegenwoordiging.

We lezen nog een stukje verder: “Luister goed! Ik zeg jullie dat nu de tijd begonnen is dat 
de doden naar de Zoon van God zullen luisteren. Daardoor zullen ze leven. Want net 
zoals de Vader het leven zelf is, is ook de Zoon het leven zelf. En de Vader heeft de Zoon 
het recht gegeven om te oordelen, omdat Hij de Mensenzoon is.” (Joh 5:25-27, BB)

Dit gaat nog weer een stapje verder. Hier gaat het over Jezus als God Zelf. Zo zien we 
Jezus bijvoorbeeld in het boek Openbaring. Dat was na Zijn opstanding uit de dood en na 
Zijn Hemelvaart. Jezus kreeg toen zijn rechtmatige plaats in de hemel op de troon. 
Daarover kreeg Johannes prachtige visioenen, die hij opschreef in het laatste bijbelboek. 
Een paar woorden daaruit: “Toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar 
Hij legde zijn hand op mij en zei: Je hoeft niet bang te zijn. IK BEN de Eerste en de 
Laatste en de Levende. IK BEN dood geweest, maar nu leef Ik voor eeuwig. Ik heb de 
sleutels van de dood en van het dodenrijk.” (Openbaring 1:17-18, BB) Mooi hè, hoe Jezus 
hier omging met Johannes. Die had net een indrukwekkend visioen gehad over Jezus als 
God in de hemel. Het was teveel voor Johannes – Johannes was flauw gevallen. En dan 
komt deze Jezus naar hem toe en stelt hem gerust. Maar wel met duidelijke woorden. Jij 
kent mij als mens op aarde – als sterfelijk mens die inderdaad is gestorven. Maar ik ben 
de Eeuwige. En ik ben het Leven. Ik ben de Zoon van God – God Zelf tezamen met de 
Vader. 

Vanaf dat moment van hemelvaart werd bij de Christenen de oproep: geloof in Hem – 
geloof in Jezus. Maar daarbij ook de oproep: Zie op Jezus. Kijk hoe Hij het doet. Doe dit in
gebed – net zoals Jezus dat deed op aarde door in een constante gebedshouding de 
Vader te zien – en te zien wat en hoe Zijn Vader het deed. De leerlingen van Jezus 
konden dat doen door naar de aardse Jezus te kijken. Wij mogen dat doen door in gebed 
naar de hemelse Jezus te kijken. Hij laat ons als het ware zien wat Hij doet in de situaties 
waarin wij ons bevinden. En dat mogen wij dan gaan doen. Vandaar ook WWJD. Wie 
heeft het bandje nog?

We zien dus in wat Jezus zegt een bepaalde opbouw – ons ook ten voorbeeld:
1. Navolging – nadoen – doen wat we Hem zien doen.
2. Bediening – gezag op basis van roeping – optreden namens Hem.
3. Vertegenwoordiging – zelfstandigheid en toch in eenheid met Hem.
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Maar bij dat alles: Niet mijn wil, maar Zijn wil.

En dan herhaalt Jezus het nog een keer: “Ik kan niets uit Mijzelf doen. Ik oordeel volgens 
wat Ik van mijn Vader hoor. En Ik oordeel rechtvaardig. Want Ik doe niet wat Ik Zélf graag 
wil, maar Ik doe wat mijn Vader wil. Want Hij heeft Mij gestuurd. Als Ik Zelf zeg wie Ik ben,
hoeft dat niet waar te zijn.” (Joh 5:30-31, BB)

Jezus was gekomen tot het punt dat Hij over Zichzelf zei: “Zoals de Vader het leven zelf 
is, is ook de Zoon het leven zelf.” Dat is nogal wat. En juist daarom lijkt het vreemd dat 
Jezus hier toch opnieuw zegt: “Ik kan niets uit Mijzelf doen.” Jezus is in zijn bediening zo 
ver dat het lijkt alsof Hij helemaal Zelf optreedt. En dat is toch ook gepast – Hij is immers 
God Zelf. En dan toch zegt Hij: Ik doe niet mijn eigen wil, maar de wil van mijn Vader. Hoe 
bijzonder is dat! Uitermate groot gezag en toch ook uitermate nederig en dienstbaar.

In vers 30 lijkt Jezus te herhalen wat Hij zei in vers 19. Wat is het verschil? Inderdaad, hier
gaat het over horen in plaats van zien. Waarom zou dat zo zijn?

Hier gaat het niet over iets doen, maar over het nemen van een besluit. In de verzen 
hiervoor was er de verschuiving van het nadoen van de Vader naar het hebben van 
gedelegeerde autoriteit. Als we doen wat God voor ons bedoelt, dan doen we dat biddend 
– ziende op Jezus. Maar dan is er onontkoombaar ook een groei in vrijmoedigheid en 
gezag. Dat is het gezag dat God bedoelt. Dat is niet gebaseerd op kennis en positie, maar 
op dienstbaarheid en ervaring.

Ik weet uit eigen ervaring wat het betekent om in een gezagspositie terecht te komen, 
zoals oudsten dat meemaken als zij in die positie terechtkomen. Opeens moet je mee 
beslissen over allerlei zaken die te maken hebben met de praktijk van veel mensen – en 
ook over gevoelige zaken die over mensenlevens gaan. Mag dat wel? Moet dat wel? Kan 
ik dat wel? Ja, want dat is dan de plek die God jou geeft. En ook dat doen we biddend. We
luisteren heel nauwkeurig van binnen naar wat we ervaren als dat wat God wil en bedoelt. 
Daarom is luisterend bidden zo belangrijk.

Als het goed is, is dat ondertussen iets geworden waar je als geestelijk leider ervaring in 
hebt – wat een deel van je leven is geworden. Je hoeft dan niet voor elk besluit een week 
te vasten. Je weet soms bijna intuïtief wat God van je vraagt en wat Hij zou doen in jouw 
plaats. Je hebt Hem leren kennen. Je bent met Hem vertrouwt. Je weet dat je namens 
Hem in dit leven staat – en soms ook in de bediening staat. 

Jezus is ook hier heel vrijmoedig over. Niet alleen over zijn beperkingen en 
afhankelijkheid, maar ook over zijn vermogen om rechtvaardig te oordelen en te besluiten 
– en om precies dat te doen waarvan Hij wist dat God dat zo wilde.

Het gevaar van natuurlijk leiderschap in plaats van geestelijk leiderschap

Jezus spreekt tot slot op vermanende wijze tot die boze groep leiders en bijbel-geleerden, 
en zegt: “Maar er is iets dat meer over Mij zegt dan Johannes. Namelijk: de dingen die Ik 
namens mijn Vader doe. Die laten zien dat de Vader Mij heeft gestuurd. En de Vader die 
Mij heeft gestuurd, heeft Zelf ook over Mij gesproken. Jullie hebben nooit zijn stem 
gehoord en jullie hebben Hem nooit gezien. En jullie luisteren niet echt naar Hem. Want 
jullie willen Mij niet geloven, terwijl Ik toch door Hem gestuurd ben.” (Joh 5:36-38, BB)
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Deze mannen hadden gezegd: Wie ben jij? Welk recht heb jij om dit alles te doen en te 
zeggen? Wat zijn jouw referenties? Belangrijke Joodse rabbi's konden dat alleen maar zijn
op voorspraak van andere Joodse leiders. Je kon dat niet zomaar van jezelf zeggen. Dan 
zegt Jezus: Johannes de Doper kondigde Mij aan. Jullie weten hoe bijzonder dat was. En 
mijn Vader bevestigt nu mijn optreden en mijn gezag met de grote wonderen die jullie zien.

Dit gaat over wat de Engelsen noemen 'Gods favor'. De goedkeuring van God over je 
leven. Je kunt je niet zomaar zelf gezag toe-eigenen. Gezag moet je gegeven worden. Dat
kan door andere mensen, door profetische bevestiging en door de bevestiging van God in 
de praktijk van jouw leven. Zo was dat bij Jezus – als mens op aarde – en naar zijn 
voorbeeld is dat zo ook bij ons.

Jezus was boos op die groep godsdienstige leiders en geleerden. Zijn oordeel: “Jullie 
hebben nooit zijn stem gehoord en jullie hebben Hem nooit gezien.” Wow, dat is wat! Je 
kunt dus leider zijn in Gods werk en in Gods kerk, terwijl je niet weet hoe Hem te horen en 
te zien. Er is geen openbaring. Er is geen afhankelijkheid. Er is geen navolging. Er is wel 
veel kennis, geleerdheid, leiderschapstalent, ondernemerstalent, spreektalent, krachtig 
optreden, natuurlijk charisma, een groot verantwoordelijkheidsgevoel, etc. Maar er is geen 
openbaring. En dan ben je geen geestelijk leider. Dan ben je geen navolger van Jezus. 
Dan doe je de dingen niet op de manier van Jezus. Dan zul je uiteindelijk zelfs grote 
moeite hebben met de manier waarop Jezus het deed.

De boodschap van Wim vorige zondag

Vorige week sprak Wim en dat was een indringende boodschap. Misschien ook wel een 
boodschap die veel vragen opriep. Wim gaf aan: er gaan dingen veranderen – we gaan 
dingen anders doen. Maar hij zei ook: we zullen worden verrast door de Heilige Geest. We
gaan naar het beloofde land, maar ook een onbekend land. We weten niet hoe dat te 
doen. We besluiten om het op Gods manier te doen. Dat past wel bij wat Jezus hier zegt. 
Jezus was de Zoon van God. Maar Hij wist niet alles en kon niet alles. Hij kon het zeker 
niet zelf. Hij moest van moment tot moment steeds zien en horen van de Vader. En dat 
ging Hij dan doen. Dat is wat Wim ook bedoelde. 

Jezus sprak ook over bediening en gedelegeerd gezag. Hij wist Zich geroepen. Iets 
daarvan ervaart Wim nu ook. Hij is een oude man en bij uitzondering voor een interim 
periode deel van de oudstenraad. Maar straks gaat Wilbert stoppen als interim oudste en 
gaat Jos verhuizen. En we zijn nog niet zo veel opgeschoten. Wim heeft van de oudsten 
de vraag gekregen nog wat langer te blijven – zeker nog een jaar. En hij heeft van de 
oudsten het mandaat gekregen om als leidinggevend oudste op te treden – in het midden 
van de oudsten en in het midden van de gemeente. Daarbij ligt vooral de focus van Wim 
op de veranderingen die er moeten komen, de besluiten die moeten worden genomen, de 
vaart die er meer in moet komen. En tegelijk weet Wim niet precies wat dat gaat worden. 
Wim heeft wel geleerd om vanuit een innige relatie met God zich in zijn innerlijk door de 
Heilige Geest te laten leiden. Hij doet dat vaak vanuit een soort intuitie – een soort innerlijk
zeker weten. Wij hebben daar als oudsten vertrouwen in. Wim hoeft niets meer te 
bewijzen en hoeft zich geen positie meer te verwerven. Hij wil het laatste deel van zijn 
leven gebruiken om tot zegen voor ons te zijn. Zullen wij hem daarin steunen en eren?

Gemeentecursus Luisterend Bidden

Ik begon deze boodschap met de titel: Ik kan het – ik kan het niet. Zelf kan ik het niet. 
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Maar met God en door God kan ik het wel. Dat is wat Jezus ons leert. En zoals het voor 
Jezus werkte in zijn relatie met de Vader, zo werkt het nu voor ons door onze relatie met 
Jezus. Hij leert ons dat de basis van dit alles is: zien en horen met onze geest door de 
Heilige Geest. Zonder dat is het niet zoals Jezus het voordeed.

Komende week begint een serie van zes dinsdagavonden over Luisterend Bidden. We 
gaan dan samen veel bidden – en we doen dat aan de hand van prachtig, praktisch 
toerustingsmateriaal van New Wine.

Luisterend bidden is eigenlijk ook ziende bidden. God openbaart Zich door de Heilige 
Geest die in ons woont. En dat gaat vaker door iets dat we zien dan door iets dat we 
horen. En ik heb het dan over horen en zien in ons binnenste – zoals we bijvoorbeeld in 
een droom iets kunnen horen en zien – zonder dat onze oren en ogen daar aan te pas 
komen. 

We leren om te bidden terwijl we luisteren en zien met onze innerlijke ogen en oren. Wie 
zou dat nu niet willen leren – of beter willen leren? Het is de basis van ons leven met 
Jezus. Het is de basis van ons volgen van Jezus. En het is de basis van het staan in de 
bediening, de roeping die God voor ons heeft. 

Mag ik jou uitdagen om er dinsdagavond bij te zijn – 19.45 in dit kerkgebouw. Luisterend 
Bidden. Dan gaat er echt iets moois gebeuren ook bij jou – in jouw leven.
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