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Gods stem verstaan (3)

Om te lezen
Lucas 1:1-80
Lucas 3:1-20

Derde Advent: Johannes
Lucas 1:13-17, 1:76-79, 3:7-14
‘Als je Gods stem verstaat, betekent dat dan dat misschien
wel je hele leven op de kop gaat?’ Die vraag kun je hebben.
Maar Gods stem verstaan is toch allereerst dat je in je dagelijkse leven vertrouwelijk met God omgaat (Ps. 25:9,14) en bij
dingen die je gebeuren vraagt: Wat zegt God tegen mij? Wat
ga ik daarmee doen? Dat is: beschikbaar zijn om mee te werken in Gods koninkrijk. Die stem klinkt niet altijd overduidelijk. Soms zien we pas achteraf (en veel later) dat Gods stem
klonk. En: het is een misverstand om te denken dat God sinds
de verschijning van de Bijbel niet meer met ons zou communiceren op de manieren die in de Bijbel beschreven staan…

Het is waar dat het bestaan en de geschiedenis van de kerk en de
aanwezigheid van het volledig geschreven Woord de omstandigheden verandert van en nieuwe dimensies geeft aan de wijze
waarop God met mensen om gaat. Maar niets in de Schrift wijst
erop dat de Bijbelse manieren waarop God met mensen communiceert achterhaald of afgedankt zijn door óf de aanwezigheid van
de kerk óf de voltooiing van de Bijbelse canon. Dallas Willard, God
verstaan, blz. 111.

Wat zegt God tegen Johannes?
Hoe is dat in Johannes’ leven gegaan? We lezen heel bijzondere dingen die God over hem zegt (Luc 1:13-17, 76-79):
hij zal groot zijn in de ogen van de Heer;
hij zal velen tot de Heer brengen;
hij zal voor God uitgaan in de kracht van Elia;
hij zal het volk gereedmaken voor de Heer;
hij zal profeet van de Allerhoogste genoemd worden;
hij zal het volk bekend maken met hun redding.
Dit wordt over Johannes gezegd vóór zijn geboorte en er vlak
na. Hoe heeft Johannes het zelf gehoord en Gods stem leren
verstaan in zijn leven? Zijn ouders zullen de woorden hebben
opgeschreven en ze regelmatig met Johannes hebben gedeeld.
In de loop van zijn leven heeft Johannes ook zelf moeten ontdekken dat hier zijn bestemming lag. Johannes is geen willoos
instrument, maar persoonlijk betrokken in het waar worden

van deze woorden van God in zijn
leven. Ook wordt hij geleid en gesterkt door de heilige Geest (1:80).
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Wat ga ik daarmee doen?
Heel concreet stellen de mensen die door Johannes worden
aangesproken de vraag: ‘Wat moeten we dan doen?’ God heeft,
door Johannes de Doper, gesproken. Maar alleen horen of
instemmend knikken is niet genoeg. De mensen (speciaal tollenaars en soldaten) krijgen heel concrete aanwijzingen: deel
uit van wat je hebt, wees eerlijk, pers niemand af, wees tevreden met wat je hebt. Zo duidelijk kan Gods stem dus in je leven klinken. ‘Heb je naaste lief!’
Praktijk: Gods stem verstaan
- Stel elk dagdeel in elk geval één keer deze twee vragen ‘Wat
zegt God tegen mij? Wat ga ik daarmee doen?’
- Wees regelmatig stil.
- Laat je inspireren door Gods woorden in de Bijbel.

Voor een geloofsgesprek
1. ‘Als je Gods stem verstaat, betekent dat dan dat misschien wel je
hele leven op de kop gaat?’ Herken je die vraag?
2. Kun je momenten noemen waarvan je (achteraf) weet dat je toen
Gods stem hoorde?
3. Wat vind je van de uitspraken in de
kaders?
4. Kunnen wij ook vandaag ‘velen tot
de Heer brengen’? Hoe ziet dat
eruit?
5. In welke praktijksituaties zou je
meer naar Gods stem willen luisteren?
6. De kern van discipelschap (dagelijks Jezus vertrouwen en volgen)
is: leren om Gods stem te verstaan. Ben je het eens met deze
stelling?
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