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Geloven met heel je gevoel

We leven in een emotiecultuur: ‘Ik voel,
dus is ben’ (Sentio ergo sum). We zien
uitingen daarvan in onze spreektaal 
(‘ik voel dat niet zo’), emotietelevisie,
stille tochten, bungy-jumpen (‘zij gaan
van kick tot kick steeds voort’).

Geloof beleven
Het is niet vreemd dat er ook in de
kerk gevraagd wordt naar meer erva-
ring en beleving: ‘er is zo weinig 
blijdschap’, ‘de preken raken me niet’,
‘ik ervaar God niet’. Er lijkt in de kerk
veel aandacht te zijn voor de leer, en
weinig voor de sfeer. Maar: is aandacht
voor beleving niet één van de grootste
bedreigingen voor de kerk? Die vraag
is wellicht een uiting van een kerk die
wereldgelijkvormig is in haar nadruk
op het denken: ‘Ik denk, dus ik ben’
(Cogito ergo sum). 

Liefhebben is relationeel
Als we bij Jezus antwoord zoeken op
onze vraag ‘Gaat het om de leer of om
de sfeer?’, zegt Hij: ‘Het gaat om de
HEER’. Het liefhebben van de Here 

God blijkt de kern van geloven te zijn
(niet allereerst: gehoorzamen, dienen,
weten). Geloven is dus een relatie. En
een relatie houdt altijd iets van een
mysterie, waarin je niet alleen met je
verstand toe kunt. Dit liefhebben
heeft talloze aspecten: dienen, 
geboden onderhouden, trouw zijn,
aanbidden, verootmoedigen.

Er helemaal voor gaan
De Schepper heeft ons zo gemaakt dat
we met al onze mogelijkheden en zin-
tuigen Hem kunnen liefhebben. Met
hart en ziel: het komt van binnenuit.

Met verstand: ook ons denken is een
prachtige gave die we gebruiken kun-
nen om te groeien in liefde voor God.
Uit onze kracht: we mogen onze talen-
ten actief inzetten als uiting van liefde
voor God. Onze liefde voor God heeft
als bron: Gods liefde voor ons in Jezus.
Zijn liefde heiligt ook ons gevoel.

De emoties van Jezus
In het leven van Christus op aarde
waren ook veel emoties. Jezus verwon-
derde zich, was ontroerd in zijn geest,
was met ontferming bewogen, huilde,
vierde feest, was toornig, verblijdde
zich door de Heilige Geest. Ook in al
die emoties is Jezus de afstraling van
Gods heerlijkheid! De God van de bij-
bel is geen onbewogen, gevoelloze
God. Ook in onze emoties mogen we
het beeld van God vertonen.

Feit, geloof, gevoel
Twee gevaren zijn er wel! (1) Dat we
ons gevoel als basis nemen voor ons
geloof. Maar onze gevoelens zijn zo
wisselend. Een kinderliedje zegt:
‘Jesus loves me this I know, for the
bible tells me so..’ (2) Dat we ons
gevoel als doel kiezen, dat we gaan
voor de beleving. De Heer is ons doel.
En ons gevoel is te klein om de groot-
heid van God volledig te ervaren.

Gevoel moet groeien
In een kerk waarin geloven vaak een
rationele kleur heeft, is het belangrijk
om te groeien in relationeel geloven.
We mogen leren, met vallen en
opstaan, om te groeien in het liefheb-
ben van God met heel ons gevoel.
a. Groeien in aanbidding, lofprijzing
en dankzegging: ‘Ik zal met heel mijn
hart uw eer, bezingen, Heer, U dank
bewijzen’ (Psalm 138); ‘Heer, ik verlang
zo naar meer van U, vul mijn gedach-
ten tot eer van U’ (Opwekking 501).
b. Groeien in blijdschap: ‘Opdat mijn

blijdschap in u zij en uw blijdschap
vervuld worde’ (Johannes 15:11).
c. Groeien in de Geest van Jezus: Chris-
tus’ Geest in de bron van de geloofsbe-
leving van Gods kinderen. ‘Als wij
door de Geest leven, laten wij ook 
door de Geest het spoor houden’ 
(Galaten 5:25).

Bijbellezen: Jezus’ emoties
Maandag: blijdschap – Lukas 10:21
Dinsdag: liefde –  Marcus 10:21
Woensdag: verdriet – Johannes 11:35
Donderdag: medelijden – Marcus 8:2
Vrijdag: boosheid – Marcus 3:5
Zaterdag: verwondering – Matteüs 7:9

■ God liefhebben met alles wat
in je is, kun je delen met andere 
jongeren in Haarlem; bijvoorbeeld 
• tijdens de eerst volgende 

catechisatieavond (12-20), 
maandag 29 september!

• op de jeugdverenigingavond 
(12-16) in de Goede Herderkerk,
vrijdag 3 oktober!

• in een dienst van Linkz (16-25) 
in het Eerste Christelijk Lyceum
op zondagavond 19 oktober!

• als muzikale begeleider  bij de
Sing Inn in de Fonteinkerk, 
zondagochtend 26 oktober!

Meer weten? Bel Bart  & voel je 
welkom! 

Jongeren luisteren met  hun ogen 
en denken met hun gevoel. 

-Ravi Zacharias-

Ons geloof is niet een 
sprong in het duister, 

maar in het Licht. 
-Theo Kunst-


