Jos
Jos Douma
Douma
11 augustus
2013
30 08 2015

Jij bent gezegend!
3 Hij maakt je tot een bron van zegen
Genesis 12:1-3
Een bron van zegen zijn... Wie wil dat niet? Dan kun je
denken aan mensen die in de kracht van de Geest liefde
uitdelen, die aandachtig zijn, een luisterend oor bieden,
praktisch helpen, altijd een bemoedigend woord hebben. Ken
jij ze, zulke mensen? Ben je zelf misschien zo iemand? Ouders
zijn geroepen om voor hun kinderen een bron van zegen te
zijn. Kinderen mogen vanaf het begin leren dat hun leven als
doel heeft: een bron van zegen zijn. Want we stammen af van
Abraham: hij is de vader van alle gelovigen.
Genesis
In Genesis wordt al eerder over zegenen gesproken: de
levende wezens in het water worden gezegend (1:22), Adam en
Eva (1:28), de zevende dag (2:3), man en vrouw (5:2), Noach
en zijn zonen (9:1). Bijna steeds is de zegen verbonden met
vruchtbaarheid: in de nieuwe geslachten zal eens ook de
Christuszegen worden uitgedeeld in de geboorte van Jezus.
Maar zegenen is ten diepste: dat God erbij is. Hij ziet je. En
waar hij mee mag kijken, bloeit het leven op.
Trek weg uit je land
De woorden worden in Genesis 12 speciaal tegen Abram
gezegd. Hij is de vader van alle gelovigen en zo onze
geestelijke vader. Wat voor hem geldt, mag ook voor ons als
zijn geestelijke kinderen gelden. Abram wordt opgeroepen om
uit zijn vertrouwde omgeving weg te gaan. Hij moet loskomen
uit oude patronen. Dat doet denken aan wat er bij dat andere
nieuwe begin gebeurt, in Handelingen, als de Geest (zegen van
boven!) is uitgestort. De mensen vragen aan Petrus, na de
Pinkstertoespraak (Handelingen 2:14-36): ‘Wat moeten we
doen’? En Petrus antwoordt: ‘Keer u af van uw huidige leven
en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus’ (2:3839). Keer je af van de denkbeelden waar je je zo bij thuis voelt,
breek met gewoonten die er als het ware ingebakken zitten
maar die niet passen bij de Heer, durf te erkennen dat je los
van God niet tot je bestemming komt maar slechts wat kunt
voortdobberen in dit leven, hoe succesvol het er misschien ook
uit ziet. Laat het los, breek ermee, verlaat het, dat vertrouwde
leventje waarin niet de Heer op de troon van je hart zit, de

gekruisigde, maar waar jezelf op de troon zit. Het voelt
misschien zo vertrouwd, zo goed, zo bekend, maar het is het
land waaruit je weg moet trekken.
Vijf keer zegen
We moeten wegtrekken om het nieuwe, gezegende leven van
de HEER te kunnen ontvangen. De zegen die Abram ontvangt,
ervaart hij in rijkdom, voorspoed, bekendheid, maar vooral in
de geestelijke zaken die hem geschonken worden:
vertrouwend geloof, de kracht van God, vriendschap met de
HEER, de ervaring van Gods tegenwoordigheid. Vanuit deze
ontvangen zegeningen kan Abram een bron van zegen voor
zijn omgeving en voor alle mensen na hem worden. Deze
zegen is een nieuw begin: zoals er in Genesis 1:3-5 vijf keer
over ‘licht’ wordt gesproken, wordt er in Genesis 12:2-3 vijf
keer over ‘zegenen’ gesproken. Een bron van zegen zijn
gebeurt als we wegtrekken uit het duister en gaan wandelen in
het licht: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt
nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft’
(Johannes 8:12).
Hoe kan ik een bron van zegen worden?
Als we die vraag proberen te beantwoorden, hebben we
opnieuw onze handen nodig (die zo belangrijk zijn als het gaat
om zegenen). Om twee keer tot vijf te tellen en te zorgen dat
we niet op eigen kracht gaan vertrouwen om zegenend te
leven:
1. Tel tot vijf. Op welke manieren ervaar je de zegenende
aanwezigheid van God in je leven? Waar merk je zijn
Vaderhand op?
2. Vertrouw je toe aan Jezus. Geef je over aan zijn
vergevende, genezende en bevrijdende genade. Vertrouw
op Jezus’ beloften: ‘Het water dat ik geef, zal in hem een
bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft’
(Joh. 4:14) en ‘Rivieren van levend water zullen stromen
uit het hart van wie in mij gelooft’ (Joh. 7:38).
3. Tel opnieuw tot vijf. Op welke vijf momenten was jij
door de Geest een bron van zegen voor de mensen om je
heen?

Om te lezen
Genesis 1:1-31
Genesis 12:1-9
Handelingen 2:14-42

Voor een geloofsgesprek
1. Lees Handelingen 2:14-42 en
Genesis 12:1-3. Welke verbanden
tussen deze bijbelgedeelten zie je?
Wat treft je het meest?
2. Herken je wat Abram moest doen
ook in je eigen leven: naar een
ander land gaan? Wat moet je
achterlaten, loslaten?
3. Waaraan wordt volgens jou
zichtbaar dat een mens gezegend
is? En hoe zie je of iemand een
bron van zegen is?
4. Spreek door over de betekenis van
Jezus’ uitspraak in Johannes 8:12.
Hoe hangen ‘licht’ en ‘zegen’
volgens jou met elkaar samen?
5. Doe samen de oefening met het
twee keer tot vijf tellen (en vergeet
de tussenstap niet)!
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