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‘Laat uw wil gedaan worden’
Open leven 4: Commitment
‘Boomer’ was het woord van het jaar 2019. Wat wordt in de
komende tijd het woord van de maand in de Plantagekerk?
Commitment! Met dat woord vatten we samen waar het in deze
gebedszin om gaat: ‘Laat uw wil gedaan worden’.

expliciet maken als we de woorden van het Onze Vader bidden:
‘Onze liefdevolle Vader in de hemel,laat uw liefdevolle naam
geheiligd worden, laat uw liefdevolle koninkrijk komen, laat uw
liefdevolle wil gebeuren op aarde zoals in de hemel.’

Gods geopenbaarde wil
Jezus leert ons bidden. Hij nodigt ons uit in zijn binnenkamer en
deelt met ons wat voor hem belangrijk is in zijn relatie met de
Vader. ‘Onze Vader in de hemel, laat uw wil gedaan worden!’ Dat
is wat Jezus wil. ‘Mijn voedsel is: de wil doen van hem die mij
gezonden heeft en zijn werk voltooien’ (Johannes 4:34). ‘Wil van
God’ gaat hier niet over zijn ‘verborgen wil’ maar over zijn
‘geopenbaarde wil’, Gods wil die wij dus kunnen kennen. In
essentie is die wil : ‘Heb lief!’ Gods wil is altijd zijn liefdevolle
wil. Zijn heilige liefdevolle wil. Gods wil zegt alles over Gods
karakter. Zijn karakter is: Liefde. Heilige liefde. De God die vol
heilige liefde is toegewijd aan zijn kinderen op aarde, is de God
die ons uitnodigt om toegewijd te zijn aan zijn liefdevolle wil, op
aarde zoals in de hemel.

Toegewijd
We kunnen ook aan heel andere dingen zijn toegewijd: werk,
eigen gelijk, geld, je ‘ego’, je pijn. Alles kan een afgod worden
waaraan je je toewijdt, alles kan de plaats innemen die alleen aan
de Vader toekomt. Het gaat dus om toewijding aan wat God wil,
om commitment aan de weg die God ons wijst, aan het evangelie
van Jezus. Maar hoe gaat dat dan in zijn werk? Waar begin je? In
de binnenkamer. Neem de tijd om stil te zijn in Gods
aanwezigheid en om zijn stem te horen. Dat kan aan de hand van
Romeinen 12:9-21. Dertig keer klinkt daar een concrete oproep
van Paulus, dertig concretiseringen van Gods liefdevolle wil voor
jouw leven. En dan vanuit de binnenkamer naar je buitenwereld
gaan om daar het verschil te maken!

Onze wil
‘Doet mijn eigen wil er dan eigenlijk nog wel toe?’ Jazeker doet
die wil er toe! Het is altijd belangrijk om jezelf de vraag te
stellen: ‘Wat wil ik nu eigenlijk? Waar verlang ik naar?’ Maar
dan is het tegelijk ook altijd goed om met onderscheidingsvermogen deze vraag te stellen: ‘Past wat ik ontdek als mijn
verlangen bij Gods verlangen om zijn koninkrijk zichtbaar te
maken op aarde?’ En: ‘Komen we met die aandacht voor Gods
wil niet uit bij een wettische en moralistische manier van
geloven?’ De kerk kan die indruk wel eens gewekt hebben, maar
de wil van de God van Jezus is altijd een liefdevolle wil.
Misschien moeten we, om onszelf erin te trainen dat de liefde
fundamenteel is, dat wat voor Jezus vanzelfsprekend was, wel

Kerk zijn
We kunnen dit toepassen naar kerk-zijn vandaag. Wat voor
gemeente willen we nu zijn? Kunnen we elkaar nog vinden bij
alle veelgeprezen veelkleurigheid die we kennen? En ook: Wat is
er aan de hand als gemeenteleden zich niet meer thuis voelen en
andere wegen gaan? Zou commitment het sleutelwoord kunnen
zijn dat ons helpt om een weg te vinden? Stel jezelf vragen als:
‘Hoe ziet toewijding er in míjn leven uit eigenlijk? Hoe krijgt
toewijding vorm op míjn plek in de Plantagekerk? Waar zijn we
als geloofsgemeenschap van de Plantagekerk nu eigenlijk echt
aan toegewijd? De kerk is de oefenplaats waar we elkaar als
broers en zussen helpen om onze binnenkamer te vinden én om
aanwezig te kunnen zijn in de buitenwereld van buurt en straat,
van werkplek en samenleving. De kerk is geen doel in zichzelf.

Om te lezen
Romeinen 12:9-21
Deuteronomium 6:4-9
Matteüs 4:1-11
Om te delen
1. Welke plaats heeft het Onze
Vader in jouw gebedsleven?
2. Herken je het verschil tussen
Gods ‘geopenbaarde wil’ en zijn
‘verborgen wil’? Waarom is dat
verschil belangrijk?
3. Praat door over hoe belangrijk
Jezus Gods wil vindt in zijn leven.
Inspireert dat jou ook?
4. Hoe verhoudt zich volgens jou
jouw wil tot de wil van God?
5. Waaraan ben jij toegewijd?
6. Hoe kunnen de dertig
concretiseringen van Gods
liefdevolle wil voor jou in zowel je
binnenkamer als je buitenwereld
een inspiratiebron zijn?
7. Waar zijn we als Plantagekerk
aan toegewijd als we kijken naar
wat ons vooral bezig houdt?
Websites
www.josdouma.nl
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www.plantagekerkzwolle.nl

