
Je bent de geliefde 

Zo zegt God, 
je Vader.



Geliefde Zoon/Dochter van God
• Stevige uitspraak en soms moeilijk te vatten

• Nog moeilijker om te laten indringen

• Super moeilijk om vandaaruit te leven

Hoe komt dit?



Wat zegt het wereldbeeld ons

Het wereldbeeld beïnvloedt dikwijls ons primaire 
denken.

• We zijn wat de doen…….

• We zijn wat anderen zeggen wat we zijn

• We zijn wat we bezitten

In een wereld die die waarheid denkt te verkondigen, is 
het van levensbelang dat we de waarheid, die Jezus ons 
verkondigt, brengen



Luisteren naar die stem en …
Je bent mijn geliefde zoon/ dochter

Op jou rust mijn voorkeur

• De woorden die de Geest over Jezus uitsprak gelden 
ook voor elk van ons in Hem (Mk 1,11)

• Dit is de stem die ook wij moeten horen en naar waar 
wij moeten leren luisteren. 

• Jezus kwam om je te vertellen dat elk van ons net zo 
geliefd is door de Vader, door God. 



Die stem

• De stem die je vertelt wie je werkelijk bent, dat je 
geliefd bent. 

• Luisteren naar die stem die je vertelt hoe geliefd je 
bent is de kern van gebed. 



Woorrdspeling
• In het latijn heb rond luisteren verschillende 

samenstellingen die iets kunnen duidelijk maken:
Audire: luisteren      Obaudire: gehoorzamen
Issurdus: doof         
absurdus: totaal doof (hiervan wordt het woord 
absurd afgeleid).

• Wie gehoorzaam is toont dat hij kan luisteren en niet 
doof is.

• Kan je van een ‘absurd’(totaal doof) leven overstappen 
naar aan ‘gehoorzaam’ leven? 



Hoe kan je groeien
• Loskomen vanuit een leven waar je Gods stem niet 

hoort, verstaat , afgeleid van wie je echt bent, nog 
steeds beïnvloed door wat de wereld denkt.

• Loskomen vanuit al die valse motieven die je leven 
absurd (totaal doof) maken

• Groeien om de zachte, vriendelijke stem te horen die 
je zegt:
‘Jo, Willy, Jelle, …. Goedele, ….Je bent mijn geliefde 
zoon, dochter. ‘ 



Groeien
• Deze boodschap geloven en gaan leven vanuit die 

overtuiging.

• Geloven is niet alleen weten; het is het laten deel 
uitmaken van wie je bent.

• Het verandert je leven. 



Jezus ging op de berg

Relatie en bezinning

Gemeenschap 
beleven

Bediening



Berg
• Jezus ging de berg op en bracht de nacht door in gebed 

en relatie met zijn Vader. 
Hij luisterde naar de stem van Hem die Jezus –Zijn 
geliefde zoon noemt. 

• De volgende ochtend Daalde hij van de berg en riep zijn 
discipelen bijeen. 
Hij riep ze persoonlijk bij naam: Petrus, Johannes, 
Andreas……
Jullie zijn mijn geliefden met wie Ik gemeenschap vorm

• Later daalde hij de berg af met zijn discipelen waar Hij 
gemeenschap mee had, tot helemaal beneden en sprak 
woorden van genezing.  Dat heet bediening. 



• Relatie, bezinning – gemeenschap – bediening  zijn de 
manieren waarop je de stem kunt ontdekken ven Hem 
die jou de geliefde noemt. 

• Deze 3 zijn totaal in verband met elkaar en hebben , als 
ik de bijbel lees, maar betekenis als ze in verband met 
elkaar worden geleefd. 

• Ik merk , als ik eerlijk ben, dat het in mijn leven 
dikwijls anders verloopt. 
Ik start dikwijls met helpen in onze eigen kring. Als ik 
er niet alleen in slaag roep ik er vrienden of 
vertrouwden bij. Als het dan nog niet lukt denk ik aan 
bidden… Gelukkig ben ik aan het groeien. 



Ruimte creëren
Vuistregel: doen zoals Jezus. Volg zijn voorbeeld. 

• Val niet in de valkuil van ‘drukte’. 
We zijn met z’n allen druk, druk, druk! We spenderen 
ook veel tijd met zorgen maken.
(occupied and preoccupied) 

• We zijn dikwijls bang van leegte en daardoor rennen we 
dikwijls onszelf voorbij. 
Spinoza: We hebben angst voor leegte en willen steeds 
wat te doen hebben, ergens mee bezig zijn of ergens 
naar toe geen…)



Eerste keuze
• Disciplineer je

Maak tijd om naar de stem te luisteren, om relatie te 
hebben met de Vader die zo graag je aandacht wil 
hebben en je vertelt dat je geliefd bent. 

• Zo vertelt Hij je wie je echt bent. 
Van daaruit pas groeien naar gemeenschap met anderen 
en naar je bediening. 

• Maak het stil en luister
Maak je geen leugens wijs maar disciplineer je. 



Relatie en bezinning
• Laat diep binnenkomen wat je leest, hoort ervaart en 

voelt. Maak er a.h.w. een foto van in je binnenste. 

• Geef er aandacht aan zodat het je hart doordringt. 

• Die tijd met de Vader heb je echt nodig!  Pas als je die 
tijd echt neemt kan Hij echt tot je spreken en je 
vertellen wie je bent en hoe je groeit in Hem. 



Gemeenschap
Gemeenschap vormen vraagt ook discipline!

• Gemeenschap vormen is voor elk van ons essentieel.

• Vanuit de eerste stap kunnen we ook samen leren luisteren 
naar de stem van de Vader door de H Geest omdat Jezus 
de weg heeft vrijgemaakt door Zijn bloed. 

• Weten dat elkeen door de Vader geliefd is en dat ten 
diepste toe in zich draagt is de garantie voor die 
gemeenschap. 
(of het nu gaat in een huwelijk, onder vrienden, in een 
kerkgemeenschap)



Bouw niet zoals de wereld
• Ik ben eenzaam….. Ik heb iemand nodig…Ik heb affectie 

nodig…. Oh daar is ook nog iemand die eenzaam is en iemand 
nodig heeft….en affectie nodig heeft.

• Vanuit deze kromme situatie kom je dan bijeen en het 
gevolg is dat je elkaar vast zet en wrijving naar elkaar 
veroorzaakt en elkaar kwetst. Je doet je best om ‘alles’ 
voor elkaar te zijn maar de waarheid is dat je er eigenlijk 
bent voor jezelf…. 

• Dergelijke relaties lopen stuk omdat ze geboren zijn vanuit 
een behoefte en de zogenaamde liefde wordt stilaan 
agressief en groeit naar bezitterigheid. 



Bouw vanuit die diepe relatie en bezinning
• Als je leeft vanuit Jezus, vanuit de Vader die je ten 

diepste toe liefheeft als zoon/dochter, dan ben je niet 
meer eenzaam. Die diepe liefde vervult je zodanig dat je 
misschien alleen bant maar niet meer eenzaam. 

• Dan ben je niet meer gebogen, zonder ruggengraat, maar 
dan sta je opgeheven naar de Heer .

• Zo kan je dan met de ander die ook zo vervuld 
is gemeenschap vormen en zoals een huis zijn



Vader, Jezus en Gods Geest
• De liefde die tot mij heeft gesproken ontmoet dan die liefde 

die tot de ander heeft gesproken en zo vorm je dan 
gemeenschap die hecht is, gebouwd op Gods liefde door het 
werk van Jezus, kenbaar gemaakt door Zijn Geest. 

• Zo kunnen we, door elkaar te beminnen, een thuis maken en 
open ruimte creëren voor elkaar en ook voor anderen. We 
zetten elkaar niet vast maar hebben elkaar lief met 
Goddelijke liefde. 

• Zo is er ruimte om nieuw leven te laten geboren worden. Waar 
gasten welkom zijn…. 

• Gemeenschap is niet de ‘veilige’ plaats waar we ons 
verschuilen.  

Dit is echte gemeenschap



Bediening
• Jezus en de Vader roept een gemeenschap bijeen om deze 

dan de wereld in te sturen om het goede nieuws te 
vertellen.

• Vanuit de eerste en tweede stap wordt onze bediening 
geboren, samen en individueel. 

• Jezus ging naar de armen, de treurenden, de zieken, de 
mensen in nood. 

• De stem van Hem, die je de geliefde noemt, zend je om 
zorg te dragen voor deze mensen.  

• Dit is dan de derde stap waarin we ons mogen disciplineren. 



Bediening
• Onze roeping, bediening is om samen die liefdevolle 

thuis te bouwen voor hen die alles verloren hebben en 
de weg terug niet vinden. 

• Blijf niet vast zitten in 1 en 2 maar weet dat deze 3de

stap er bij hoort en dat als je deze 3 stappen niet bij 
elkaar houdt je zegen zal missen. 



Bergrede: Zalig wie arm is , wie treurt, wie 
arm is…..

• Vanuit je bediening geef je de liefde die je hebt 
ontvangen door aan hen die deze nodig hebben. 

• Vandaaruit ontvang je weer zegen die op deze mensen 
rust om met jezelf en je gemeenschap terug te nemen.
Het is als een wisselwerking. 

• Zo voltrek je de missie die God met elk van ons heeft 
en breng je de blijde boodschap naar buiten. 



Besluit

Volg Jezus en doe als Hij

• Begin met gebed: luisteren, horen laten doordringen en God 
steeds beter leren kennen, ten diepste toe.

• Vandaaruit gemeenschap opbouwen: in je koppel, onder 
vrienden, in de gemeenschappen waar de Heer je naartoe 
stuurt. Zo is onze kerkgemeenschap er ook één. Investeer 
energie en tijd hierin zodat we een thuis kunnen bouwen 
voor hen die het nodig hebben.

• Geef antwoord aan je bediening. Ga daarheen waar de 
Vader je zendt.

Zo blijf je in die constante cirkel van opbouw delen en 
uitdelen. 


