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H I J   Z E G E N T   J E  
Gods zegen ontvangen om een zegen te zijn 
 
 
In de maanden mei tot juli 2007 hoop ik een 
prekenserie te houden over het thema van de zegen. 
Een directe aanleiding daarvoor ligt in mijn eigen 
verlangen om stil te staan bij wat er aan het einde 
van de kerkdienst eigenlijk gebeurt. We ontvangen 
dan als gemeente de zegen van de Heer.  
 
De zegen als omhelzing 

Alweer een aantal jaren geleden heb ik – zonder dat daar een heel bewust denkproces aan 
vooraf is gegaan – de gewoonte gevormd om de slotzegen te introduceren met woorden van 
deze strekking: ‘De drie-enige God omhelst u met zijn zegenende armen.’ Daarmee heb ik de 
zegen in verband gebracht met een omhelzing: een intieme en liefdevolle aanraking door 
onze God, die een God van verbondenheid is. Ook maak ik daarbij met beide armen een 
zegenend gebaar waarin die omhelzing tot uitdrukking komt. Waarom doe ik dat? Waarom 
vind ik het belangrijk om het zo te doen? Waarom probeer ik zo extra nadruk te leggen op 
het ontvangen van Gods zegenende aanwezigheid? Reden genoeg voor mezelf om me te 
verdiepen in de betekenis van de zegen: de zegenwoorden die gesproken worden en het 
zegengebaar dat gemaakt wordt. 
 
Verlangen naar meer 

Daarnaast lijkt er in de kerken een grotere behoefte te zijn ontstaan aan rituelen (liturgisch 
of persoonlijk) die het ervaren van Gods aanwezigheid meer tastbaard en ervaarbaard 
maken. Zo schrijft de christelijk-gereformeerde ds. Michael Mulder in het boek Meer dan 
genoeg. Het verlangen naar meer van de Geest in een hoofdstuk met de titel ‘Een zegen 
ontvangen, een zegen geven. Elkaar de handen opleggen?’ onder andere het volgende (blz. 
113): “Er is bij velen vandaag een groot verlangen om het geloof op een rijkere manier te 
beleven. Volgens verschillende christenen kan vandaag hierin de bijbelse kennis van het 
zegenen helpen. Volgens hen liggen hier mogelijkheden om beter in te gaan op de 
geestelijke nood die we bij velen waarnemen in onze tijd. Wanneer we elkaar tastbaar de 
handen opleggen en hoorbaar de zegen toespreken, wordt het beleven van het geloof direct 
concreter en rijker. De vraag klinkt: hebben we als kerken de rijkdom van de zegen niet te 
veel veronachtzaamd?” In de prekenserie ‘Hij zegent je’ wil ik mee tegen die achtergrond de 
betekenis van de zegen voor ons dagelijkse leven en voor ons leven in de gemeente 
verkennen. 
 
Leven in de gemeente 

Ook in ons gemeenteleven zie ik een directe aanleiding om het thema van de zegen aan de 
orde te stellen. We weten allemaal dat er in de gemeente heel verschillend inzicht bestaat 
over het reilen en zeilen van de Fonteinkerk, over de prediking in de gemeente, over de 
geestelijke koers die we varen onder leiding van de kerkenraad en breder over de koers van 
de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). We kunnen door de verschillen die er zijn en onze 
uiteenlopende gedachten daarover zo afgeleid worden, dat we vergeten hoeveel zegen we 
van onze Heer ontvangen. Nog altijd mag ons dit beeld voor ogen staan: “Jezus nam zijn 
leerlingen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. 
Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel” (Lucas 
24:50-51). Deze Jezus Christus, die in de hemel is, ons ten goede, en die weer terug zal 
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komen, zegent ons voortdurend en helpt ons door zijn Geest om voor elkaar en voor 
anderen een zegen te zijn. 
 
Elkaar tot een zegen zijn 

Mijn hoop en mijn verlangen is dat de heilige Geest de prekenserie zal gebruiken om in onze 
gemeente een dieper inzicht in en een verdiepte ervaring van Gods zegen te laten groeien. 
Je zou kunnen zeggen dat ik deze prekenserie houd ‘op hoop van zegen’: geen wankele 
hoop, maar een hoop die gegrond is in de beloften van God en in Christus. 
Aan u als gemeenteleden wil ik vragen om te bidden voor deze prekenserie. Wilt u bidden 
voor mij als ik de preken voorbereid? Wilt u bidden dat er bij ons allemaal samen en bij ieder 
van ons persoonlijke een geopend hart mag zijn voor het evangelie van de zegen, dat is voor 
de altijd genadige en zorgende aanwezigheid van de Heer in ons leven? Wilt u bidden dat er 
door het werk van de Geest een grotere openheid mag ontstaan voor het zien van de zegen 
die God in Christus nog steeds bezig is uit te delen? En vooral: wilt u bidden dat we dankzij 
het verkondigde Woord van God meer mogen leren om elkaar tot een zegen te zijn? 
 
De kerk als zegen 
Tot nu toe heb ik de thematiek van de zegen vooral verbonden met ons eigen 
gemeenteleven. Maar het is ook belangrijk om de zegen van God te verbinden met onze 
presentie in de samenleving. De zegen verbindt ons allereerst met God in zijn genadige 
tegenwoordigheid (G1: Genade), en vervolgens met elkaar omdat we elkaar tot zegen 
mogen zijn in de gemeente (G2: Gemeenschap). Maar die beweging van God uit door ons 
heen komt pas tot haar doel als we als gemeente ook tot een zegen zijn voor de 
samenleving. Daarvoor hebben we allereerst allemaal een persoonlijke roeping op de plaats 
die God aan ieder van ons individueel gegeven heeft (in gezin, werk, buurt, familie). Maar 
we hebben als kerk ook een gezamenlijke roeping om een zegen te zijn voor onze buurt. 
Heel concreet: we mogen ons geroepen weten om tot een zegen te zijn voor de Frans 
Halsbuurt in Haarlem. Want daar is de plaats waar we zondags samenkomen en waar we 
ook door de week present mogen zijn, om de zegen die we zelf hebben ontvangen uit te 
delen aan wie Christus nog niet kennen. Zo heeft de prekenserie ‘Hij zegent je’ ook een 
missionair doel: dat ons besef van roeping om in de buurt tot een zegen te zijn versterkt 
wordt. 
 
Gezegend zij de Vader 
Uiteindelijk is alle prediking altijd gericht op de eer van God. Graag wil ik daarom dit 
bijbelwoord boven de prekenserie plaatsen: Gezegend zij de God en Vader van onze Heer 
Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen 
heeft gezegend (Efeziërs 1:3). Laten we die woorden goed op ons in laten werken: God 
hééft ons gezegend, in Christus! 
 
Oude Testament 

Zes van de zeven bijbelgedeelten voor de prekenserie komen uit het Oude Testament. 
Daarbij heb ik over het algemeen voor verhalende gedeelten gekozen, waarin mensen 
voorkomen met wie we ons kunnen identificeren.  
 
Meer informatie kunt u vinden op: www.josdouma.nl/hijzegentje. Daar zijn ook de (meeste) 
gehouden preken te vinden. 
 
In Christus verbonden, 
 
ds. Jos Douma 
  


