
Wandelen met God

Liturgiesuggesties:
Gezang 442: 1, 2, 3 en 4 of Opwekking 7
Psalm 95: 1, 3 en 4
Schriftlezing: Psalm 33
Psalm 33: 1 en 7
Psalm 139: 1 en 14
Na verkondiging: Psalm 139: 3 en 4 of Opwekking 214
Psalm 25: 1 of Opwekking 167
Psalm 25: 4
Na zegen: Gezang 293: 1 en 4

***

Gemeente van onze Here Jezus Christus, jongens en meisjes, broeders en zusters,

Als je wilt weten hoe lang je bent, neem je een meetlat om dat uit te zoeken. 
Als je wilt weten hoe zwaar je bent, neem je weegschaal om dat daarop af te lezen.
Op de weegschaal gaan staan om af te lezen ... hoelang je bent ... is zinloos. 
En op de meetlat kijken ... hoe zwaar je bent - ook dat kan een kind begrijpen - heeft
geen zin. 
Het gaat erom dat je dát middel gebruikt, dat past bij wat je weten wilt. 
Dus als je erachter wilt komen ... wie God is en wat Hij voor jou wil zijn ... dan moet
je je Bijbel pakken - en niets anders.
De toekomst tegemoet. 
Daar ga je dan! 
Wandelen met God. 
Wandelen in geloof. 
Onder het waakzame, beschermende oog van de HERE. 
De Schepper van hemel en aarde. De God van het verbond.

*

Een Rotterdams ziekenhuis heeft een prachtig systeem bedacht. 
De ouders van te vroeg geboren kinderen kunnen thuis ... naar hun pasgeboren
kindje in de couveuse kijken. 
Boven de couveuse in het ziekenhuis is een camera gemonteerd. 
Via een telefoonlijn worden geluid en beeld bij de ouders thuisgebracht. 
Op elk moment van de dag én de nacht ... kunnen ouders - via die camera - kijken
naar hun couveuse-kind in het ziekenhuis.
Wat je met de techniek al niet kunt doen. 
Fantastisch, vind je niet? 
Het geeft die ouders een geruststellend gevoel. 
Ze hoeven niet de hele dag in het ziekenhuis te blijven. 
Er wordt over hun kind gewaakt. 
En zij ... zij kijken via die camera mee.

*

Ik moest hieraan denken, jongens en meisjes, broeders en zusters, bij het lezen van
Psalm 33. 
Want in deze Psalm lees ik over het kijken van God: "De HERE schouwt uit de
hemel, Hij slaat alle mensenkinderen gade; uit zijn woonplaats ziet Hij naar alle
bewoners der aarde ..." (vers 13 en 14).
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Het schouwen van God. 
Het gadeslaan van de HERE. 
Het zien van de God ... van jouw en uw en van mijn leven. 
"De HERE schouwt uit de hemel, Hij slaat alle mensenkinderen gade ..." 
Dat is een geweldige bemoediging. 
Dat er Iemand is ... die je ziet. 
Dat er Iemand is ... die met geweldig veel belangstelling, jou en mij ziet gaan op de
weg door het leven. 
Waar je ook bent. 
Of je nu thuis bent, of op weg naar school ... 
Of je nu voor je baas aan het werk bent, of geniet van je vrije tijd ... 
Of je nu in de kerk bent, of dat u meeluistert naar de kerktelefoon ... 
Er is Iemand ... die je gadeslaat ... 
Er is Iemand ... die je ziet! 
Die Iemand - zegt de Bijbel - dat is God, de HERE.

*

Wie dat is? Luister maar wat de dichter van Psalm 33 daar over zingt. 
God is - punt 1 - de Schepper van de hemel en de aarde. 
Machtige dingen worden daarover verteld in deze Psalm: "Door het Woord van de
HERE zijn de hemelen gemaakt, door de adem van zijn mond al hun (sterren) heir"
(vers 6). 
Kun je je dat voorstellen? 
God sprak ... en toen ... toen was er een hemel en een aarde. 
Geweldig niet? 
Om klein van te worden. 
Wat een grote, machtige God hebben we eigenlijk.

"Want Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er" (vers 9). 
Al die sterren aan de hemel ... niet te tellen. 
Al die bomen en planten. 
Al die verschillende soorten dieren. 
Al die verrassende werelddelen. 
In zes dagen ... schiep de HERE ... de hemel en de aarde, en alles wat daarop,
daarboven en daaronder is. Hij sprak ... en het was er. 
God de Schepper. 
Jouw Schepper, Uw Schepper, Mijn Schepper. 
Die God, die alles door zijn Woord gemaakt heeft ... die God ... laat zijn oog over
jouw leven gaan.

"De HERE schouwt uit de hemel, Hij slaat alle mensenkinderen gade ..." 
Hoe God dat doet, hoe Hij dat kan ... alle mensenkinderen gadeslaan? 
Misschien dat zijn engelen Hem daarbij helpen. 
Zij zijn het immers die het contact tussen de aarde en de hemel onderhouden. 
Zij doorkruisen de aarde van Noord naar Zuid en van Oost naar West om te zien wat
er op aarde allemaal gebeurt. 
Daar brengen ze in de hemel verslag van uit.

Ik moet ook denken aan de Openbaring van Johannes. 
Johannes ziet in zijn visioen voor de troon van God ... een Lam staan - het zag er uit
als geslacht. 
Dat Lam heeft zeven horens en zeven ogen. 
"Dat zijn de zeven geesten van God, die uitgezonden zijn over de hele aarde - "
(Openbaring 5: 6). 
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Dat Lam is Jezus Christus. 
Die zeven horens ... zijn het symbool van kracht. 
En die zeven ogen ... zijn het symbool van de alwetendheid van God. 
De zeven geesten - men denkt wel aan zeven aartsengelen, zeven super-engelen -
houden God op de hoogte van wat er op aarde gebeurt.

"De HERE schouwt uit de hemel, Hij slaat alle mensenkinderen gade; uit zijn woon-
plaats ziet Hij naar alle bewoners der aarde. 
Hij, die hun aller harten vormt, die al hun werken doorgrondt."
Hij ziet dus wat er gebeurt in Leeuwarden en Broeksterwoude. 
Hij ziet wat er gebeurt in donker Afrika en in de Barentszee bij Nova Zembla - wat
een troep hebben ze daar in zee gedumpt. 
Waren het niet zo'n 18 kernreactoren? Een nucleaire tijdbom. 
God ziet het ... vanuit de hemel. 
Ik denk ... met tranen in z'n ogen. 
Wat hebben wij van deze aarde niet een vuilnisbelt gemaakt ...
* Gifschandalen - je huis zal maar gebouwd zijn op een voormalige illegale stort-
plaats. 
Olielozingen op zee - duizenden vogels worden het slachtoffer. 
Een ozonlaag die dunner en dunner wordt - straks moeten we ons beschermen
tegen het dodelijke UV-licht. 
En niet alleen onze relatie met de schepping, met de natuur staat onder hoogspan-
ning ...
* Wat hebben we elkaar - als mensen onderling - niet een verdriet en een geweld
aangedaan. 
Wereldoorlogen: 1, 2 en 3. 
"Geen koning wordt behouden door een machtig leger, geen held wordt gered door
geweldige kracht; ..." 
"Een koning wordt niet behouden door een groot heir; een held wordt niet gered door
grote kracht."
* Hongersnoden. 
Miljoenen die gebrek lijden en omkomen van de honger. 
Wat hebben we er concreet aan gedaan?
* Gebroken relaties ... 
Huwelijken. 
Ouders en kinderen. 
Sexuele mishandeling. 
Lichamelijk, geestelijk.

"De HERE schouwt uit de hemel, Hij slaat alle mensenkinderen gade; ..." 
Wat moet God niet een verdriet hebben. 
Zo had Hij het - in den beginne - bij zijn goede schepping ... niet bedoeld. 
Daarvoor heeft Hij - ons mensen - niet een plaats op deze aarde gegeven. 
God ... jouw, uw en mijn Schepper!

*

God is - punt twee - ook de God van het verbond. 
De God van je doop, dus. 
Toen je nog maar een kleine baby was ... kwam deze God naar je toe. 
Hij legde zijn hand op jouw leven en zei: 'Jij hoort bij Mij. 
Jij bent een Kind van Mij. 
Ik wil jouw Vader zijn. 
Ik wil ... voor je zorgen. 
Ik wil je ... beschermen. 
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Ik wil jouw leven ... bevrijden van zonde en van schuld. 
En Ik wil je leven nieuw maken. 
Ik wil je steeds dichter bij de Here Jezus brengen.' 
Dat belooft de HERE al aan het begin van jouw leven. 
Geweldig niet? 
Dat die God, die grote, machtige God, die de hemelen door zijn Woord heeft gescha-
pen ... dat díe God ook jouw en uw en mijn God wil zijn. 
Dat is niet aan jou of aan mij te danken ... 
Dat dank je alleen maar aan zijn verkiezende liefde en aan zijn genade.

Hoe ik dat weet? 
Lees maar mee in Psalm 33, vers 18: "Zie, des HEREN oog is op hen die Hem
vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen, om hun ziel van de dood te redden, en
hen in het leven te houden in hongersnood." 
Weer dat oog van de HERE, waar de psalmist over zingt. 
Maar nú ziet dat oog van de HERE niet naar alle mensenkinderen ... 
Nee, dat oog van de HERE is - heel in het bijzonder - "op hen die Hem vrezen".
God-vrezende lieden dus. Wie dat zijn? 
Dat is beslist niet dit, dat ze bang zijn voor Hem. 
Ook niet dat ze God zien als de grote Pottenkijker van hun bestaan, die overal
Verboden Toegang-bordjes neerzet. 
Nee, God-vrezende mensen ... dat zijn mensen, die ontzettend blij zijn, dat Hij - de
HERE - de God van het verbond er bij is op hun weg door het leven. 
Het zijn mensen, die alleen maar bang zijn, dat Hij er op een gegeven ogenblik ...
níet meer bij zou zijn. 
Elke dag opnieuw willen ze het weer vast-en-zeker weten, dat Hij er bij is en ... hen
in het oog houdt. God-vrezende lieden dus. 
Mensen die God ... respecteren, Hem eren, Hem liefhebben. 
"Die op zijn goedertierenheid hopen ..."
Dat zijn dus mensen die ... geloven! 
Die díe God hun vertrouwen hebben gegeven. 
Die het gewaagd hebben om met díe God hun reis door het leven te maken. 
Over geloven gesproken ... 

*

De grote opwekkingsprediker uit de vorige eeuw Spurgeon - een fantastisch man
overigens, intens levend en een vreugdevolle ontdekkingsreiziger in het land van de
Bijbel - zag eens drie jongens die op het punt stonden te gaan zwemmen. 
Eén van de jongens tipte nauwelijks met zijn voeten het water aan of hij schreeuwde
al: 'O, wat koud!' 
De tweede ging er tot zijn middel in en bleef toen klappertandend staan. 
De derde gooide zich met een geweldige sprong in het water. 
Proestte, schudde zich uit en zwom met krachtige slagen verder. 
'Fantastisch', riep hij naar zijn vrienden, die nog steeds, al rillend, stonden te aarze-
len.
Betrek dit gebeuren nu eens op het geloof, zei Spurgeon. 
Wees door en door een christen; van top tot teen. 
Geef je helemaal aan de Here. 
Dan zul je net als die jongen roepen: 'Fantastisch!' 
Je moet in ieder geval het water in ... om te ervaren hoe fantastisch het is en dat het
water je draagt.
En als je d'r midden in zit, moet je het uitproberen. 
Wie aan de kant blijft staan ... komt nergens achter. 
Je kunt dan wel - al dan niet geslaagde - uitvluchten bedenken ... 
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Het water is te koud ... 
Mijn lichaamswarmte is te hoog ... 
De stroming is te gevaarlijk ... 
De  golven zijn te hoog ... 
En dan gebeurt er niets. 
Terwijl die ander al ver weg is en van het plezier dat het zwemmen meebrengt geniet
... sta jij nog aan de kant.
Je kunt wel blijven redeneren over het geloof ... 
Tot Pasen en Pinksteren op één dag vallen ... 
Je zult met het geloof in zee moeten gaan. 
Dan pas zul je merken ... wat je aan het geloof kunt hebben.
Niet dat het dan altijd van een leien dakje gaat. 
Kun je denken! 
Maar toch ... dwars door het enge bos van het leven de zekerheid: Hij brengt me
erdoor.

De grote Schepper van hemel en aarde houdt je nauwkeurig in het oog ... als was je
een diamant van x-karaat. '
Je steunpunt ... in goede en in slechte tijden!' 
Uitspraak van een jongere uit de voorbereidings-groep.

*

Geloven dat is - zoals een andere jongere zei: 'Dat is ... op God bouwen. 
Je leven aan Hem geven. 
Luisteren naar zijn Woord en leren om het te begrijpen.
 Leven naar de normen en de waarden van God.'
Geloven dat is ... schuilen. 
Bewaard worden. 
Geloven dat is ... wandelen met God.
Prachtig beeld vind ik dat altijd. 
Wandelen. 
Doet mij altijd aan mijn opa denken, die - toen ik nog een kleine jongen was - altijd
met me ging wandelen. 
Hand in hand. 
Mijn kleine hand ... in zijn grote hand. 
Ik kleine man ... veilig naast mijn grote opa. 
Wandelen ... 
Dat geeft tijd voor gesprek. 
Dat geeft rust en aandacht. 
Dat geeft op gevaarlijke kruispunten ... richting en houvast.

Wandelen met God. 
Dat is ... met Hem leven ... dicht bij Hem. 
Het leven is dan geen eenzaam avontuur. 
Er is een weg en er is een doel. Je staat er niet alleen voor, je gaat er niet alleen
door. 
Je gaat met God, met Jezus, zijn Zoon.
Je kunt ook eigen wegen gaan. 
Je kunt ook je levensweg gaan ... zonder God, zonder Jezus. 
Het lijkt ogenschijnlijk ... veel gemakkelijker. 
Zo'n leven zonder God. 
En .. je komt er een heel eind mee. 
Maar je dwaalt steeds verder van God vandaan. 
Van zijn doel met jouw leven.
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Wandelen met God. 
Wie met God wandelt kan niet overal heen: Even hierheen, even daarheen. 
Hij houdt je in het oog. 
Je kunt je niet te ver van Hem verwijderen. 
Het luistert soms nauw.

Wandelen met God. 
Het geloof verbindt ons aan God. 
En wie geloof zegt, zegt: de Heilige Geest. 
Het gaat immers van God uit, dat wandelen. 
Ik met God, omdat God met mij is. 
Geloof schept gemeenschap. 
Daarom is dat wandelen zo'n prachtig beeld. 
'Kom, we gaan wandelen!' 
Al wandelende komen we elkaar nader. V
oeren we openhartige en indringende gesprekken.

Het gebed, bijvoorbeeld, een gespreksvorm van geloven. 
Vol vertrouwen leggen we Hem onze vragen en onze noden voor. 
Wandelen ... is vertrouwelijk met elkaar omgaan. 
Over en weer. 
Er is een onderlinge band. 
En de één verbergt niets voor de ander. 
Wat geweldig! 
Zo te mogen wandelen met God. 
Elkaar zo te mogen kennen en al wandelende het doel te bereiken.
Wat geeft, jongens en meisjes, broeders en zusters, het geloof een rust.

*

"Als in een droom zie ik het strand langs de eindeloze zee. 
In het zand een dubbel voetspoor: het spoor van mijn leven  èn de voetstappen van
de Heer, die in de steeds wisselende situaties dicht bij me is. 
Tot het begin van die donkere tijd, toen mijn wereld scheen in te storten. 
Dan blijft slechts één spoor over ...
'Heer, waar was U, toen ik U zo nodig had? 
Waarom liet U me toen in de steek?'
'Kijk eens goed. 
Die voetstappen zijn de jouwe niet. 
In die moeilijke tijd was Ik het die jou droeg ..."

"Zie, des HEREN oog is op hen die Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen,
om hun ziel van de dood te redden, en hen in het leven te houden in hongersnood."
Gods wandelaars zijn niet bang, maar blij met zo'n God. 
Ze kunnen - in Jezus - vast rekenen op zijn goedertierenheid, op zijn onwrikbare
trouw. 
Ze weten dat ze bij moeilijke beslissingen en momenten uit hun leven ... bij Hem te
rade kunnen gaan.
 "Hij is onze hulp en ons schild. Ja, in Hem verheugt zich ons hart." 

De toekomst tegemoet ... 
Daar ga je dan ... 
Ziekenhuis - operatie - intensive care - monitor - zuurstof. 
Wandelen in geloof. 
Eng is het soms op je levensweg. 
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En God? Jazeker: Hij houdt je in het oog. 
Nauwkeurig. Tóch! 
Zorg dat je gezien wordt. 
Door God ...  Door Jezus.
Amen.

Ds. Jan K.C. Kronenberg, Leeuwarden 1 maart1992

! Graag een mailtje wanneer deze preek in een gemeente wordt gelezen. !
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