
 
 

 

 

Maak een rondje wel en wee. Alternatief: Vertel wat jouw naam betekent. 

 

 

Opw.518 - Heer, U doorgrondt  
Opw. 599 - Kom tot de Vader  
Opw 625 - Wat een liefde 
Chris Tomlin - Good good Father 
 

 

Bekijk op YouTube Henri Nouwen “Being the beloved”.  

Bij de doop in de Jordaan zegt de Vader tegen Jezus: “Jij bent Mijn geliefde 
Zoon”. Daarna wordt Jezus in de woestijn op de proef gesteld door satan. Bij 
onze doop klonk ook deze belofte van de Vader. En wij kennen vergelijkbare 
verleidingen: ‘je bent wat je kan, je bent wat je hebt, je bent wat anderen van je 
denken’. Deze hebben te maken met onze basisbehoeften. We voelen ons veilig 
en geliefd als we gekend en gezien worden.  

Arie de Rover schrijft hierover in ‘Leven na de genadeklap’. We hebben een 
aangeboren behoefte aan een waardevol en zinvol leven. Onze identiteit, onze 
ziel, moet in deze behoefte gevoed worden. De zoektocht naar dit ‘voedsel’ is 
een sterke drijfveer achter ons gedag. Daarom jagen we status na. Maar als we 
ons zielenvoedsel verwachten van de mensen om ons heen, komen we 
bedrogen uit. Want zij bieden voorwaardelijke liefde. Ons zelfvertrouwen en 
onze eigenwaarde worden afhankelijk van de mensen met wie wij ons 
vergelijken.  



 
 

Door onze identiteit niet meer van onderaf door de mensen te laten bepalen, 
maar van bovenaf door God, gaan we ander gedrag vertonen. Onze 
basisbehoeften worden ten diepste vervuld door onze hemelse Vader. Onze 
ziel komt tot rust. Als wij wortelen in de liefde van God, worden we verzadigd 
en tevreden. En dan wordt ons gedrag liefdevoller, milder en genadiger.  

Wij zijn samen kerk, verbonden in de rust van dit kind-zijn. Zo biedt de kerk aan 
hen die opgejaagd en vermoeid zijn, onvergankelijk voedsel voor de ziel. 

 

 

 



 
 

 

Efeze 1:4 ‘In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons 
vol liefde uitgekozen om voor Hem heilig en zuiver te zijn, en Hij heeft ons naar 
Zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus Zijn kinderen te worden, 
tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in Zijn geliefde Zoon.’ 

Johannes 1:12 ‘Wie Hem (Jezus) wel ontvingen en in Zijn naam geloven, heeft hij 
het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.’ 

2 Korintiërs 5:17 ‘Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping: het oude is 
voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.’ 

Efeze 4:32 ‘Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in 
Christus vergeven heeft.’ 

Psalm 131 ‘HEER, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik, ik zoek niet 
wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. Nee, ik ben stil geworden, ik heb mijn 
ziel tot rust gebracht, als een kind op de arm van zijn, als een kind is mijn ziel in 
mij. Israël, hoop op de HEER, van nu tot in eeuwigheid.’ 

 

Gespreksvragen 

1) Wat valt je op als je het schilderij van de verloren 
zoon van Rembrandt bekijkt? Wat spreekt je aan en 
waarom? Ervaar je hindernissen om te geloven dat je 
een kind van God bent? 

 

 

2) Herken je de verleidingen waar Henri Nouwen het 
over heeft? 

 

 



 
 

3) Zijn er in je leven bepaalde dingen die zo belangrijk voor je zijn dat ze je 
levensgeluk bepalen? Vormen die dingen een stimulans of juist een 
belemmering om je helemaal toe te vertrouwen aan God?  

 

 

4) Kijk voor uitleg over de vijf liefdestalen van God in punt 7 Achtergrond. 
Welke liefdestaal spreek jij? Wat is jouw ervaring in het spreken in 
liefdestalen met anderen?  

 

 

 

Lees aandachtig Romeinen 8:15. Luister naar Gods stem. Wat raakt je? 

 ‘U hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om Hem te kunnen 
aanroepen met ‘Abba, Vader’. De Geest zelf verzekert onze geest ervan dat wij Gods 
kinderen zijn.’ 

 

 

 
5) Hoe kom je erachter of je echt uit genade leeft? Hoe denk je bijvoorbeeld 

over de volgende punten? 
Jezelf. Meet je je aan de geboden van God? Welk cijfer geef je jezelf?  
Anderen. Vergelijk je je vaak met anderen? Kijk je kritisch naar anderen?  
Zonden. Denk je bij ‘zonden’ vooral aan gedragszonden en minder aan 
zonden in je hart, zoals jaloezie, onverschilligheid en egoïsme? 
Lijden. Als je iets ergs overkomt, denk je dan: waaraan heb ik dat 
verdiend? 
Of als je geen lijden overkomt, dat dit komt omdat je zo goed leeft? 

 



 
 

 

 

6) Hoe zien we ‘vol zijn van genade’ terug in ons kerk-zijn? 

 

 

 

 

 

Liefdestalen. Gary Chapman schrijft in ‘Gezien, gekend, geliefd’ dat liefde 
essentieel is om te leven, maar dat niet iedereen dezelfde liefdestaal spreekt. 
God laat ons in vijf liefdestalen Zijn liefde zien: 

 

Wat vind je van dit thema belangrijk voor ons kerk-zijn? 



 
 

1. Positieve woorden: ‘Je bent Mijn geliefd kind’ zijn de woorden die alles 
veranderen. Hij heeft ons uitgekozen en niets zal ons kunnen scheiden van 
Zijn liefde (Rom.8:39). 

2. Anderen helpen: Jezus kwam om te dienen en gaf ons een voorbeeld 
(Joh.13:14). Het is bemoedigend om te weten dat God onze inspanning 
waardeert en nooit vergeet (1 Kor.15: 58). Hij is trots op jouw aandeel. 

3. Cadeaus geven: God gaf Zijn Zoon om ons met Zich te verzoenen. Zo 
waardevol vind Hij ons. Hij heeft voor je betaald met Zijn bloed. 

4. Lichamelijk contact: Als je levensadem, zo dichtbij is God. Soms kun je de 
aanraking van God ‘voelen’ in gebed of bij het zingen. Hij is tastbaar nabij in 
doop en avondmaal. 

5. Qualitytime: Je hebt een paar goede vrienden nodig. Jezus zegt dat Hij je 
vriend wil zijn (Joh.15:15). Je relatie met God opent een bron van energie en 
kracht. 

Enkele hindernissen om het kind-zijn van God de Vader te ervaren. 

1. Verkeerd beeld van wie God is. Moeite om God als Vader te zien door slechte 
ervaring met aardse vaders. Of God als rechter zien, die je zonden en falen 
bijhoudt en daarnaar handelt. Het kan helpen om te bedenken dat God ook is 
als een moeder en een vriend. Je hemelse Vader is de beste Vader die je je maar 
wensen kan.  

2. Moeite met anderen vergeven. Niet vergeven is hetzelfde als zelf gif 
drinken in de hoop dat de ander vergiftigd wordt. Het schiet wortel in je hart 
en je wordt een bitter mens. Het kost strijd om met onze lasten naar God te 
gaan en ze daar los te laten. Pas dan ervaar je de vrijheid van het kind-zijn. 

3. Moeite om jezelf te vergeven en je leven te aanvaarden. Dingen lopen 
anders dan we verlangen, soms door eigen schuld of onwetendheid, soms ook 
niet. Je mag daar om rouwen. Maar je verlamt als je nooit accepteert dat de 
dingen zo gegaan zijn, als ze zijn gegaan. Als je vast zit aan het verleden of 
fantaseert over levens die je nooit zult leven, dan kom je niet verder en word 
je een somber mens. Als je ervaart dat je een kind van God bent, kun je 
dankbaar en tevreden uit genade leven. 
Is dit voor jou een moeilijk thema voel je dan vrij om contact op te nemen met 
bijvoorbeeld Jan van Raalte of Willem Smouter. 


