Trots op God & Trots op je plek naast Hem
1. India filmpje: JP en Marjan zijn in India geweest voor De Verre Naasten. Ze gaan op zondag graag
naar een lokale kerk, waar een groepje van 30 tot 40 mensen samen komen. We zien ze enthousiast
zingen. Jan Peter vertelt dat,na het filmpje, de predikant hem welkom heette en meteen vroeg om te
preken. Daar was hij uiteraard niet op voorbereid, maar deed hij graag.
Hij stelde de volgende vraag in India waar ontzettend veel goden zijn
2. Plaatje voetwassing: Is er een God als deze knielende? (Nee dus)

Trots op God
Deuteronomium 4
32
Ga de hele geschiedenis maar eens na, vanaf de dag dat God de mens op aarde schiep, en doorkruis de hele
wereld van het uiterste oosten tot het uiterste westen: is zoiets geweldigs ooit voorgekomen, heeft men ooit iets
dergelijks vernomen?
33
Is er ooit een volk geweest dat net als u vanuit een vuur de stem van een god heeft gehoord en dat heeft
overleefd?
34
Is er ooit een god geweest die het heeft aangedurfd zich een volk toe te eigenen waarover een ander volk
macht uitoefende, en die dat deed met grootse daden, met tekenen en wonderen en felle strijd, met sterke hand
en opgeheven arm, en op angstaanjagende wijze – zoals u met eigen ogen de HEER, uw God, in Egypte hebt
zien doen?
35
U bent er getuige van geweest opdat u zou beseffen dat de HEER de enige God is; er is geen ander naast
hem.

Deze tekst druipt van de trots voor onze God. We lopen de tekst even vers voor vers door:
32 Dit is een pleidooi voor Godsdienstwetenschappen: ga maar op onderzoek uit naar verschillende
religies.
33 Is er ooit een volk geweest die niet vanuit vuur maar vanuit een mens, God en Timmerman, zijn
stem kon horen. Die meemaakte dat Hij op zijn knieën voor je ging zitten? Zie het plaatje van de
voetwassing.
34 Is er ook een God geweest die het aangedurfd heeft zich zo met mensen te verbinden. Is er een
God die mensen lief heeft zoals ze zijn? En die dat deed door als een baby geboren te worden, onder

ons te wonen en vlak voor zijn sterven niet de bliksem liet komen vanaf het kruis maar zei: ‘Vader
vergeeft het hun want ze weten niet wat ze doen?’
Wij hebben een God die afzag van geweld en als een baby'tje kwetsbaar geboren is, gewoon is
opgegroeid en zich liet slaan en bespugen om een volk, dat niet eens zijn vrienden maar vijanden is,
te omarmen. Op geheel niet angstaanjagende wijze maar eerder meelijwekkend NIETS terug deed
om mensen en ook om ons te redden uit de macht van kwaad. Die geen offers vroeg maar zichzelf
gaf?
Een God die als Jezus liet zien hoe Hij het wilde. Die door zijn volk en ook door jullie, de vloer gelegd
heeft voor; vrijheid gelijkheid en broederschap. Tussen haakjes: Zeker zijn we als Christenen zelf
verdwaald en inderdaad onderdeel geworden van de macht van sex, macht, vrouwen en geld.
35 Jullie zijn er getuige van (plaatje voetwassing) om te beseffen er is geen andere naast Hem.
Trots op je plek naast Hem.
Dit volk krijg een plek naast God. Een plek om trots op te zijn. Waarom eigenlijk? Het Doel is nog
groter. We zitten niet enkel naast Hem om zelf liefde te ontvangen, niet enkel om vertroeteld te
worden. Natuurlijk zitten we daar zeker ook om zegen te ontvangen. Maar het Doel is groter: we zitten
er ook om zegen door te geven. We zitten er ook om er samen een betere wereld van te maken.
Jezus plan is duidelijk
Lucas 4
17
Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en hij rolde hem af
tot de plaats waar geschreven staat:
18
‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen
heeft hij mij gezonden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan blinden het herstel van hun zicht,
om onderdrukten hun vrijheid te geven,
19
om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’

Daarom wast Jezus voeten, doet hij wonderen, leert hij zijn stagiairs. Hij laat zien: “Zo is mijn wereld.
Doe dat ook bij elkaar alsjeblieft.”
Samengevat: Jezus wil net als toen in de woestijn op weg naar het beloofde land. Daar zet hij zichzelf
en zijn discipelen en alle volgers voor in.
Als een stem in je hoofd die zegt: “Jij stelt niet zoveel voor. Verbeeld je maar niks. Weer mislukt.”
Zegt Jezus: Ik dien je, Je bent voor mij super waardevol. Wil je dat aanvaarden en doorgeven?
Stel dat je zo onzeker hier zit als nieuwe pastorale broer/zus kernteam lid. Zegt Jezus: Ik stel je aan,
Jij koos. Jij koos niet mij maar ik jou. Ik heb je nodig. Wees trots op je plek naast mij.
Stel dat je schrikt van het maandthema bij dat jij Jezus verhaal moet voortzetten:
https://www.jaarthema.nl/oktober/
Zegt Jezus Weer trots op mij en trots op je plek. Ik stel je aan als medewerker op weg naar een
betere wereld. Ik kan uit de voeten met iedereen.
Hier biedt de Here Jezus je zijn maaltijd aan. Zichzelf
Terug naar de woestijn:
Vergelijkbare stress met de groep mensen midden in de woestijn. Ze steken niet de Middellandse Zee
over maar de woestijn. Net zo dodelijk. Vol met onbekende gevaren en onmogelijke opdrachten.
Weet je wat God zegt nu het moeilijkste stuk nog komt en velen er faalangstig tegenop zien?

Het is tijd om minder te letten op jezelf en hoe je tegen jezelf aankijkt: Jezus zegt: Wees trots op mij
en op je plek naast Mij. Pak aan.
Ken je dat verhaal van de Olifant en de mier. De mier loopt te stampen en naast hem loopt een
olifant. Roept de mier: ”wat stampen we lekker samen hè?”
Zo zetten we Jezus verhaal voort. Stamp lekker mee.
Want hij Jezus blaas ons niet weg maar zegt 'Ja inderdaad!”:

