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Om te lezen
Johannes 17
Filippenzen 4:4-9

Open leven 2: Vreugde

Om te delen
1. Herken je dat je in je dagelijkse
leven God gemakkelijk uit het oog
verliest? Waar merk je dat aan?
Zou je willen dat dat anders was?
2. God (‘Ik ben die Ik ben’) heeft
veel namen in de bijbel. Welke
twee of drie namen zijn voor jou
vooral belangrijk en waarom?
3. Het bidden van het Onze Vader
(met ‘Laat úw naam geheiligd
worden’) is de doodsteek voor de
narcistische cultuur waarin we
leven. Wat vind je van deze
stelling?
4. Wat stemt je in deze twee
bijbelgedeelten het meest tot
nadenken: Johannes 17:1-8 en
Filippenzen 4:4-9?
5. Hoe heilig jij Gods naam in je
leven?
6. Hoe spreek jij over andere
mensen?
7. Waar ben jij dankbaar voor?

‘Laat uw naam geheiligd worden’
In je dagelijkse leven verlies je God heel gemakkelijk uit het oog.
De dagen zijn vol met werk, ontmoetingen, nieuwsberichten,
spanningen, whatsapp-gesprekken, stikstof, zorgen, taken. Alles
wat er in je eigen leven gebeurt en wat er in de kerk en in de
samenleving en in de wereld gebeurt aan chaos, onrecht, lijden en
vervreemding trekt alle aandacht naar zich toe. Waar is God
temidden van dat alles? Kunnen we hem nog ervaren?
De naam
Jezus weet dat. Daarom zegt hij: ‘je hebt het nodig om tijd en
aandacht te geven aan de naam van God, je kunt niet zonder
aanbidding en bewondering van je Vader in de hemel. Niet
omdat God die aanbidding en bewondering nu zo nodig heeft. Jíj
hebt die nodig.’ Daarom leert hij ons om ons te richten op Gods
naam: Ik ben die ik ben’. En al die andere namen: God, Schepper,
Vader, Heer, Rots, Vriend, Rechter, Barmhartige, Heilige, Licht,
Leven, Adem, Geest - allemaal namen voor die ene naam: ‘Ik ben
die Ik ben. Ik ben erbij’. ‘Onnoembaar aanwezig deelt U mijn
bestaan.’ DOor deze naam is God voor ons aanspreekbaar: hij
wil zich met ons verbinden. ‘Ik heb een naam,’ zegt God, ‘ik wil
gekend worden, ik wil aangesproken worden, ik wil met je
meegaan, ik wil je de weg wijzen. Vergeet dat niet’. Daarom leert
Jezus ons bidden: ‘laat uw naam geheiligd worden’ (niet: míjn
naam!). Daarvoor kwam Jezus op aarde: ‘Ik heb aan de mensen
die u mij uit de wereld gegeven hebt uw naam bekendgemaakt’
(Johannes 17:6,11-12,26). Deze bede is niet maar een
ongeadresseerd verlangen. Nee, dit is wat we bidden: ‘Laat uw
naam geheiligd worden, door óns!’
De heiliging
Wat is dat heiligen? Andere woorden voor hetzelfde: laat uw
naam aanbeden worden, geprezen worden, bewonderd worden,
geef ons dat we ons verheugen in uw naam, dat we er blij van

worden en dankbaar! Dat is het ongeveer. Dat je je richt op Gods
naam, dat is op Gods aanwezigheid. Dat je je te binnen brengt wie
God is in al zijn liefde, trouw, goedheid, waarheid, kracht, genade,
barmhartigheid, schoonheid, waarheid en goedheid. ‘Laat uw
naam geheiligd worden’ is dat je met open mond en open handen
en een open hart je naar God toe wendt. Weg even bij jezelf en bij
alles wat je bezighoudt, wat je dwarszit, bij alles wat er door je
hoofd en je hart gaat - en dat je God bewondert, aanbidt om wie
hij is in Jezus. Je raakt bevrijdt van de focus op jezelf. Er wordt
wel gezegd dat we leven in een narcistische cultuur: allemaal zijn
we bezig met onszelf. Het Onze Vader bidden is de doodsteek
voor al dat narcisme, al dat bezig zijn met jezelf, jezelf
bewonderen. Jezus komt naar ons toe en zegt: ‘Wil je gelukkig
worden? Wil je vrij zijn? Bewonder dan mijn Vader, de Schepper,
zoals ook ik hem bewonder met alles wat in me is. Laat jezelf los
en houd de Vader vast.’
De vreugde
God laat zich kennen in zijn naam. Daarom is het belangrijk dat
ook wij ons laten kennen en in kwetsbaarheid naar God toe gaan:
‘Heer, dit is er nu in mijn leven. Ik voel me somber,
terneergeslagen, ik voel me verward en miskend, ik voel het
verdriet om iemand die er niet meer is, met wie ik het contact
verloren heb - dat is er Heer. Het is zoals het is. Dit is het, meer
kan ik er niet van maken.’ Midden in onze kwetsbaarheid - juist
daar - kan die vreugde gaan stromen, de vreugde van de genade.
En het is dus ook de plek waar we kunnen oefenen in
dankbaarheid. Hoe maak je deze gebedszin praktisch?
1. Wees eerlijk over hoe het met je is en richt je van daaruit op
God die vreugde geeft.
2. Oefen je in dankbaarheid door dagelijks punten te noemen
waar je God voor dankt.
3. Spreek vol vreugde over anderen (‘roddel positief’).
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