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Hij is God! (3) Hij spreekt

Hoe spreekt God? Waar horen we zijn 
stem? Velen zijn op zoek om het spre-
ken van God in eigen leven te horen, 
omdat ze ontdekt hebben dat we voor 
ons geloofsleven meer nodig hebben 
dan kennis van de Schrift. Wat we 
moeten zien is dit: God spréékt, en zijn 
spreken is krachtig, liefdevol en per-
soonlijk.

Niet in het verborgene
In Jesaja 45:19 wordt een ontkennende 
uitspraak gedaan, over waar God níet 
spreekt: in het verborgene. Dat wordt 
ingekleurd door de uitdrukkingen 
‘duister oord’ en ‘chaos’ (tohu). Jesaja 
maakt hier een tegenstelling met de 
geheimzinnigheid rond orakels, waar-
zeggers, sterrenkijken en het oproepen 
van geesten van doden. De heidenen 
(Gods volk leeft in Babylonië midden 
tussen hen in) zochten daar hun wijs-
heid. En dat is van alle tijden, want ten 
diepste is ieder mens religieus. In het 
rapport ‘Godsdienstige veranderingen 
in Nederland’ van het Sociaal Cultureel 
Planbureau wordt daaraan ook een 
hoofdstuk gewijd onder de titel ‘Para-
cultuur’. Daarin wordt gesproken over 
het nieuwetijdsdenken en het geloof in 
magie. Speciale aandacht wordt 
besteed aan geluksamuletten, waarzeg-
gerij, astrologie en alternatieve genees-
wijzen.

Verborgen God
Het is in dit verband wel spannend 
(omdat het lijkt te botsen met vers 19) 
dat er in 45:15 staat: ‘Voorwaar, u bent 
een God die zich verborgen houdt’. 
Daar gaat het over het geheimenis van 
Gods openbaring: het is te groot voor 
ons verstand en het vindt plaats waar 
we het niet verwachten (ten diepste 
aan het kruis van Jezus). Dat God zich 
sprekend openbaart, betekent niet dat 
het allemaal klip en klaar is. God ver-
bergt zich soms in de stilte, in ons ver-
driet, in onze vragen, in ons onbegrip. 
Hij verbergt zich ook aan het kruis.

God spreekt!
De levende God is de sprekende God! 
Niet beelden maar woorden vormen de 
verbinding tussen Gods en ons. Vanaf 
het allereerste begin is dat duidelijk: 
‘God zei: Er moet licht komen’ (Gen. 
1:3). Gods spreken is creatief en krach-
tig (het gaat niet om informatieve 
mededelingen): wat Hij zegt gebeurt 
(Ps. 33:9; Jes. 55:10-11)! Dat roept ook 
vragen op: waarom gebeurt vaak niet 
wat God zegt? Ligt dat aan God, aan de 
prediker, aan mijzelf? Voorbeelden: 
Mat. 6:24; Mat. 7:1; Rom. 12:2.

Jezus: Gods Woord dichtbij
Het is veel-zeggend dat Gods Zoon op 
aarde komt als het Woord: ‘Het Woord 
is mens geworden’ (Joh. 1:14). God 
spreekt niet in het verborgen, Hij 
spreekt in Christus. Daarom geeft Jezus 
ook zoveel onderwijs, de wonderen 
vormen niets meer dan een bevestiging 
van dat onderwijs. Zo komt Gods 
Woord dichtbij, het komt ons op de 
huid: ‘De geboden zijn heel dichtbij’ 
(Deut. 30:11-14).

Het Woord en ik
Wat betekent dit nu praktisch? Als we 
God willen horen spreken, waar moe-
ten we dan zijn? Hoe kom ik op het 
spoor van wat God tegen mij wil zeg-
gen? Hoe leer ik af om Gods openba-
ring te reduceren tot informatie waar 
ik een mening over heb? Onze ervaring 
dat God ons aanspreekt zal zich verdie-
pen, als we deze vragen durven toela-
ten:
1. Wat doet Jezus met ons? Het diepste 
Woord van God is Jezus: zijn leven en 
zijn woorden, zijn kruis en zijn opstan-
ding.
2. Wat doet de bijbel met ons? Ontdek 
deze werkelijkheid: ‘De woorden van 
Christus wonen in al hun rijkdom in 
ons’ (Kol. 3:16).
3. Wat doet de prediking met ons? 
Niet: wat vind ik van de prediking? 
Maar: wat vindt de prediking van mij?
4. Wat doet het leven met ons? Gods 
Geest is overal, niet alleen in het 
Woord. Sta open voor wat Hij wil zeg-
gen door dagelijkse gebeurtenissen 
heen.
We stellen deze vragen niet (langer) 
vanuit het perspectief van de toeschou-

wer, maar vanuit het perspectief van de 
deelnemer: degene die mee-doet, die 
zich wil laten aanraken, die leert gelo-
ven in de creativiteit van Gods spreken. 
Als Gods Woord geen verandering 
brengt in ons leven, hebben we Gods 
Woord nog niet gehoord. 

Liederen
Ps. 90:1,8; Gez. 27:4,5; Ps. 148:1,2; Lb. 
7; Ps. 33:1,2,8

Bronwater in de kleine groep

• Lees Jesaja 45:18-25 en Deuterono-
mium 30:11-14
• Deel met elkaar momenten waarop 
je merkte dat God zelf iets tegen je zei.
• Waar herken je in je omgeving de 
invloed van het nieuwetijdsdenken?
• Welk bijbelwoord speelt in jouw 
leven een belangrijke rol?
• Hoe kan het volgens jou dat Gods 
Woord vaak zo weinig uitwerking heeft 
in je leven?
• Hoe kunnen we groeien in het ont-
dekken van de creativiteit (scheppende 
en vernieuwende kracht) van Gods 
Woord?
• Wat zegt het jou dat Jezus Gods 
diepste Woord is?

‘HEER, voor eeuwig staat 
uw woord in de hemel 

vast.’  
- Psalm 119:89 - 

‘Wie oren heeft, moet horen 
wat de Geest tegen de 

gemeenten zegt.’  
- Openbaring 2:7 -

‘Nee, die geboden zijn heel dichtbij, u kunt ze in u 
opnemen en ze u eigen maken; u kunt ze volbrengen.’  

- Deuteronomium 30:14 -


