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Voor Joe

Jij gaf je leven voor onze grote Koning.
Jij bent een voorbeeld voor mij.

Ik volg je in het volgen van Jezus.



VAN DE UITGEVER

In de zomer van 2008 maakte ik de overstap vanuit het 
middelbaar onderwijs naar Uitgeverij Gideon. Toen ik 
in mijn eerste jaren bij Gideon het bedrijf beter 
leerde kennen, heb ik mij er vaak over verwonderd hoeveel 
goede, bekende Nederlandse auteurs hun eerste 
stappen als schrijver hadden gezet bij Gideon. Ik denk dan 
onder meer aan Otto de Bruijne en Henk Stoorvogel.

Enkele jaren na mijn eerste stappen bij Gideon kregen 
Henk en ik contact. De Vierde Musketier was deels 
geïnspireerd op het bekende Gideonboek De ongetemde 
man, van de Amerikaanse auteur John Eldredge. Graag 
had ik Henk toen alweer bij Gideon zien terugkeren als 
auteur, maar Henk had inmiddels schrijversonderdak 
gevonden bij de collega’s van Kok, en we wilden dat 
beiden respecteren. Halverwege februari van dit jaar 
belde Henk me op en vertelde me over zijn plannen 
voor zijn nieuwe boek Leiderschap vanuit de 
oorsprong. Kok had groen licht gegeven – waarvoor 
dank en hulde! – aan Henk om dat boek samen met 
Gideon te doen. Ik was meteen enthousiast, en uit 
dat enthousiasme ontsproot ook het idee om De droom 
van God  – Henks allereerste boek, een Gideonboek – in 
een nieuw jasje te steken. 



Toen ik het doorlas met het oog op de heruitgave, trof het 
mij hoezeer beide boeken eenzelfde passie lieten zien; de 
passie om voluit te leven, als mens en als leider, voor de 
droom van God. Zijn droom voor deze wereld, en zijn 
droom voor jouw leven.

Heel gaaf dat we daar nu als uitgeverij met twee boeken aan 
mogen bijdragen. Je zult door beide boeken niet 
teleurgesteld worden!

Gerhard Rijksen, uitgever

Hoornaar, juni 2021



VOORWOORD

Wat was ik jong en groen toen ik De droom van God 
schreef. Maar ook boordevol passie en onbevangen geloof. 
Zoals je dat vaker ziet bij jonge mensen, zo herken ik ook in 
mijn eerste boek het scherpe, soms ongenuanceerde, maar 
ook pure van de jongvolwassen gelovige die het leven met 
God goed wil doen. 

Inmiddels zijn we twintig jaar verder en duizenden 
ervaringen rijker. Hetzelfde boek zou ik met de ervaring en 
wijsheid van nu hier en daar anders schrijven. Tegelijk vind 
ik het waardevol om de tekst te laten staan zoals die is: 
omdat het mijn hart en overtuiging van twintig jaar terug 
reflecteert.

We waren volop bezig om Athletes in Action op te 
bouwen. Met honderden en later duizenden jongeren 
trokken we Europa door en de wereld over, om zoveel 
mogelijk mensen met de liefde van God bekend te maken 
door middel van sport. Het was een geweldig avontuurlijke 
tijd. We leefden onze droom en ervoeren God op het 
scherpst van de snede. Het verhaal van De droom van God 
was óns verhaal. Het was hoe we leefden, dachten, 
droomden en baden. En wat heeft dat veel zegen gebracht, 
voor onszelf en duizenden anderen.
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In De droom van God ontmoet je de prille, ontluikende 
leider. Vanuit een 'cultuur van JA' gingen we elke uitdaging 
aan en waanden we ons, met God aan onze zijde, 
onoverwinnelijk. Net als David zeiden we: 'Met God spring 
ik over een muur.' En met onze teams en vrienden hebben 
we heel wat horden genomen. De periode van De droom 
van God heeft me mede gemaakt tot wie ik nu ben. Het is 
een boek dat vertelt over geloof en overgave, over radicale 
navolging en grensoverschrijdende missie. En tegelijk 
spreekt het boek soms welhaast profetisch tot de tijd 
waarin wij nu leven.

Ik vind het een voorrecht dat Uitgeverij Gideon dit boek 
opnieuw uitbrengt. Ik hoop dat de vonk voor Jezus vanuit 
het boek zal overspringen op jou, en dat het lezen van het 
boek je hart zal verwarmen en je ziel in vuur en vlam zal 
zetten voor onze goede God. 

In combinatie met mijn nieuwste boek Leiderschap 
vanuit de oorsprong ontstaat een bijzondere leeservaring. 
Mijn eerste boek, en mijn laatste boek, beiden bij Gideon 
uitgegeven. Beiden nodigen uit om als mens en leider te 
groeien, grenzen te verleggen en het avontuur met God aan 
te gaan. Ik zie uit naar de verwerkelijking van Gods droom 
in ons hier en nu, en wens je veel vreugde in het 
meebewegen in die heerlijke droom van God.

Henk Stoorvogel

Zwolle, juni 2021



1

OVERWELDIGD

GODS DROOM…
EEN NACHTMERRIE?!

Jezus wees nog tweeënzeventig aan en Hij zond hen twee
aan twee voor Zich uit naar alle steden en plaatsen waar Hij
zelf komen zou. En Hij zeide tot hen: ‘De oogst is wel groot,
maar arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom de Heer van de
oogst, dat Hij arbeiders uitzende in zijn oogst. Gaat heen, zie Ik
zend u als lammeren midden onder de wolven.’

– LUCAS 10:1-3

Volgens mijn vrouw ben ik geen romanticus, maar een
dromer. In die opinie staat zij niet alleen. Als kind al fanta-
seerde ik alles bij elkaar. Op de kleuterschool vertelde ik aan
de kinderen die naast mij zaten dat ik in het weekend regel-
matig naar de maan ging en dat ik op crossfietsen zat. (Ik had
een BMX-trui waar ik helemaal gek op was.) Ik geloofde zelf
bijna heilig in mijn maanreizen en crossfietsen en kreeg de
kinderen in ieder geval zo ver dat ze aan juf vroegen of het
waar kon zijn wat ik vertelde. Toen de juf zei dat dit niet kon,
wilde ik nog mijn ongelijk niet toegeven; ik ging regelmatig
naar de maan en zat op crossfietsen.

Het was een droom van mij… regelmatig naar de maan te
gaan en in de gelegenheid te zijn mensen mee te nemen.
Gewoon, even voor een weekendje en dan weer naar school.
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Door de jaren heen zijn mijn dromen veranderd. Ik heb ge-
droomd over die perfecte vrouw waar ik eens mee zou gaan
trouwen. Ik heb gedroomd dat ik topsporter zou worden. Ik
heb gedroomd dat ik een groot spreker zou worden. Ik heb
gedroomd dat steden veranderd zouden worden door de
kracht van God. Tot ik mij op een gegeven moment ging af-
vragen of God ook dromen heeft. Zou God verlangen naar
een andere realiteit? Zou God een bepaald beeld voor ogen
hebben voor de toekomst?

Ik ontdekte dat God dromen heeft! God droomt van een
nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Een realiteit waar Jezus
alles in iedereen is. Nooit meer oorlog. Nooit meer tranen.
Nooit meer pijn. Nooit meer verdriet. Nooit meer zonde. Al-
les van God. Volle blijdschap. Volledig leven. Volmaakte ken-
nis van God. Een soort viereenheid, waar de Vader, de Zoon
en de Heilige Geest één zijn met de Bruid van Christus, zijn
Gemeente. Wij één met God! Niet meer leven van kick naar
kick. Niet meer eindeloos ploeteren in je bijbel om God be-
ter te leren kennen. Geen onenigheid meer tussen christenen
over de doop. Geen verleiding meer om te zondigen. Hemels.
Volmaakt. God viert feest met de mensen. Een eeuwig para-
dijs. Eindelijk is alles zoals het bedoeld is… Wat een droom!

God heeft alles over voor de realisering van zijn droom.
Wij mensen blijven soms steken in onze dromen en slagen er
niet in onze dromen om te zetten in actie. God is actief bezig
zijn droom werkelijkheid te doen worden. En de weg naar de
vervulling van zijn droom is tot nu toe een grote nachtmer-
rie. Een nachtmerrie, omdat de vernedering die God door-
staat om zijn droom werkelijkheid te zien worden met geen
pen te beschrijven is! Elke droom heeft zijn prijs. Grote dro-
men hebben hoge prijzen, maar God betaalt voor zijn droom
een onmenselijk hoge prijs! God is diep gegaan. God heeft,
voor de realisering van zijn droom, drie grote vernederingen
ondergaan.
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DE VERNEDERINGEN VAN GOD

De eerste grote vernedering van God was de menswording
van Jezus.

Stel je voor: God als foetus… de Schepper wordt gescha-
pen… de Koning der koningen schoppend in de buik van
Maria… Als een mens die mier wordt om te helpen een ver-
woeste mierenhoop op te bouwen. Als de directeur van Shell
die peuter wordt om vrienden te worden met kleine kinde-
ren.

Zie de hemel. Die uitgestrekte goddelijke schoonheid. De
zee van kristal. Wezens met onvoorstelbare gedaante. De
bliksemstralen, stemmen en donderslagen die uitgaan van de
troon. De machtige troon omringd door kleinere tronen.
Maar die troon is leeg. Op die troon zit niemand. De plek van
Jezus is open. De Held van de engelen is klein geworden. De
Geest die neerdaalt. Engelen die ademloos toekijken. Een
meisje… een eitje… een baarmoeder… het begin van een
baby.

De Heer van de hemel heeft zijn huis verlaten en gekozen
voor een krot in een sloppenwijk. Een vieze hut buiten Bet-
lehem wordt hemels door de plotselinge geboorte van God.
En daar, in die eerste jaren van Jezus op aarde, ontmoeten we
de Schepper van al het hout, als Timmerman. Het troetelkind
van de Vader met een loopneus op aarde. De eeuwig aanbe-
den God ravottend met zijn vriendjes. God werd mens! Jezus
daalde neer! God, laat mij de diepte daarvan begrijpen! Wel-
ke prijs betaalde U voor uw droom?

Kijk daar, in die hof buiten Jeruzalem. Het is lente. De bo-
men raken weer in bloei. Heerlijke geuren vullen de zwoele
lentenacht rondom Jeruzalem. Maar in die hof wordt niets
van dat alles gemerkt. In die hof wordt een strijd gestreden.
Onze Koning worstelt daar in het stof van de aarde. Hij bidt.
Hij smeekt. Misschien slaat Hij met zijn vuisten op de grond.
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Misschien knijpt Hij met zijn nagels het vel van zijn handen
stuk. Hij huilt.

Ssst… hoor Hem bidden: ‘Vader, als het mogelijk is, laat
dan deze beker aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil,
maar zoals U wilt.’  En wat doet God daar in die hof van Get-
semane? Daar komt een engel om Jezus te troosten…

God wordt getroost! Kun je je dat voorstellen? Dat God
troost nodig heeft? God werd daar getroost door een engel.
Die engel kende Jezus. Die engel had Jezus aanbeden in de
hemel. Jezus was het grote voorbeeld van die engel. Jezus was
zijn Held, zijn alles! Nu werd hij, een engel, naar de aarde ge-
stuurd om zijn Heer te troosten… Als een klein meisje dat
’s avonds de trap afloopt en stiekem de kamer binnenloopt
waar het haar vader met het hoofd in de handen snikkend op
de bank ziet zitten. Het kind loop naar haar vader toe, aait
hem over zijn haar, kijkt ernstig en fluistert: ‘Stil maar Papa,
stil maar, het komt wel goed…’

De tweede grote vernedering was dat God zweeg.
Wie hing daar aan dat kruis? Wiens bloed sijpelde langs

die ruwe houten balk, totdat het een plasje vormde op de
rotsige grond? Het was God die daar hing. God? Ja. Jezus is
God. De oude christelijke belijdenis luidt: ‘Jezus, vere Deus,
vere homus.’ ‘Jezus, volkomen God, volkomen mens.’ Jezus
was evenveel God als zijn Vader in de hemel. En het maakt de
verbijstering over die gebeurtenissen daar in Jeruzalem,
tweeduizend jaar geleden, des te groter.

Kunnen mensen God slaan? Kunnen mensen op God spu-
gen? Kunnen mensen God aan een paal binden en Hem half
dood geselen? Ja! Mensen hebben dat bij God gedaan. Niet
omdat wij zo sterk zijn, maar omdat God het toeliet!

We lezen hoe God wandelde in de Hof van Eden. Het was
goed. Alles was harmonieus. God wandelde onder de men-
sen. De zondeval maakte van de aarde een goddeloze plek.
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Maar God kwam weer terug. En hoewel de aarde was veran-
derd, was Hij dat niet. De aarde was een gevaarlijke plek ge-
worden. Woest. Vol haat. Koud. Vol ziekte en dood. En nu,
terug op aarde veranderde de tred van God. Waar Hij eens
rustig door de Hof wandelde met Adam en Eva, klapte Hij nu
tegen de grond onder de felle zweepslagen. Hij strompelde
voort met een balk op zijn rug. Hij zakte door zijn knieën te-
midden van een mensenmenigte. Jezus geslagen door men-
sen. Jezus ontkleed door mensen. Mensen die spugen op de
Heilige.

De terughoudendheid van God is verbijsterend! Stel je de
engelen in de hemel voor. Vele duizenden. Ze zien dat hun
Leider in elkaar geslagen wordt. Ze zien hoe hun Heer wordt
gemarteld. En ze mogen Hem niet te hulp komen. Eén
woord… één woord van God was genoeg geweest om 72.000
engelen op volle oorlogssterkte en vol heilige woede te laten
neerdalen om Hem te helpen. Maar Jezus zweeg. Hij werd ge-
spijkerd aan een kruis. Tentoongesteld tussen hemel en aar-
de. De meest vernederende dood die toen bekend was.  En zo
verkrampten voeten die over water hadden gelopen. Handen
die hadden gezegend werden doorboord. De mond die zo-
veel woorden van leven had gesproken verdroogde. Ogen die
zoveel mensen hoop en liefde hadden gegeven braken. God
stierf… Vermoord door mensen.

De derde grote vernedering. De puinhopen van tweeduizend
jaar christendom.

God werd mens. God stierf aan een kruis. Vernedering op
vernedering. Toch is de laatste misschien wel de grootste
vernedering van God: de kerk. Hoe vaak roepen mensen niet
iets in de trant van de woorden van Nietzsche: ‘Zolang Gods
kinderen er niet verloster uitzien, hoef ik hun God ook niet!’

God heeft zijn kinderen op aarde alles gegeven en nog sla-
gen we erin ruzie met elkaar te maken over bijzaken, elkaar
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publiekelijk belachelijk te maken om dogma’s en er bij te lo-
pen als onveranderde mensen. Om nog maar te zwijgen over 
de ‘grote’ daden die in naam van het christendom begaan zijn 
door de Klu Klux Klan, de kruisvaarders, de slavenhandelaars 
en de Nazi’s … De wereld kent de verhalen van de gruwelen 
die in naam van God zijn begaan. De hele wereld smult van 
de verhalen over voorgangers die in zonde vallen, bisschop-
pen die koorknapen seksueel misbruiken, collectegeld waar-
mee gesjoemeld wordt, gemeenten die scheuren, verdeeld-
heid van de kerk in Nederland… De wereld geniet, maar 
komt niet tot bekering. Satan lacht, God huilt! De Bruid van 
Christus drijft haar duizenden van God af!

Het boek van Pim Fortuyn ‘De puinhopen van acht jaar 
Paars’ werd met veel bombarie ontvangen. Er zijn talloze 
boeken en verhalen die als ondertitel ‘De puinhopen van 
tweeduizend jaar christendom’ mogen dragen. En God is 
hiervan de dupe! Hij gaf alles om zich een Bruid te verwer-
ven zonder vlek of rimpel. Een heilige, toegewijde en getui-
gende Bruid. En juist het begrip dat op aarde zegen zou moe-
ten brengen, is geworden tot een vloek: het christendom.

Tot mijn schaamte en schande moet ik bekennen dat mijn 
eigen leven maar weinig positief bijdraagt aan het beeld dat 
mensen van christenen hebben. Mijn kritiek op mensen, 
mijn schaamte voor het evangelie, mijn krachteloosheid…

De weg naar Gods droom lijkt voor Hem op een nachtmer-
rie uit te draaien. Dat fantastische beeld van een nieuwe he-
mel en een nieuwe aarde waar Jezus alles in allen is, heeft God 
tot nu toe enorm veel pijn, verdriet en littekens bezorgd. Dat 
zegt veel over de waarde die God hecht aan de vervulling van 
zijn droom! God heeft er werkelijk alles voor over! Gods 
droom is een droom die het waard is om je leven voor te ge-
ven! Hoe anders dan een droom voor een bepaald huis, een 
bepaalde auto of een bepaalde partner.
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GOD KAN HET NIET ALLEEN

Toch is er iets vreemds aan die droom van God. God kan
die droom niet alleen vervullen! Het klinkt vreemd. God kan
toch alles? Toch kan God zijn droom niet alleen vervullen.

Toen ik met Ruth trouwde, kregen wij van mijn ouders
een tekst die ze ergens in een klooster in Zwitserland hadden
gevonden. De tekst luidt: ’Droomt iemand alleen, dan blijft
het een droom. Dromen vele mensen samen, dan is het een
begin van iets nieuws!’

God heeft mensen nodig om zijn droom te verwezenlij-
ken. Jezus zegt: ‘Bidt daarom de Heer van de oogst dat Hij
arbeiders uitzende in zijn oogst!’  Dat is een hartenkreet van
Jezus. Het is een gebed dat zwaar op zijn hart ligt! Waarom
zou dat zo zijn?

Uit dit gebed krijg ik de indruk dat het probleem niet ligt
in het aantal arbeiders. Er zijn arbeiders genoeg! Alleen wer-
ken ze niet allemaal in de oogst. De arbeiders zijn ambitieus.
Ze willen zijn als hun Heer. Ze willen uitrusten en lekker
eten en genieten van de opbrengst van het veld. De arbeiders
willen dat anderen de vervelende klusjes opknappen en zij
vinden dat zij toe zijn aan vakantie.

En zo kan het gebeuren, dat een van de weinige arbeiders
die nog bezig is met de oogst, op een ochtend bij de oogst-
velden staat en ziet dat die wit zijn om te oogsten. De schrik
slaat hem om het hart! De velden zijn wit om te oogsten. Nog
een paar dagen lanterfanten en de oogst van een jaar is verlo-
ren! Er moet gewerkt worden. Nu! En dus schreeuwt de een-
zame arbeider het uit naar enkele medearbeiders: ‘Bid toch de
Heer van de oogst, dat Hij zijn arbeiders uitzende in de
oogst!’

Laat de arbeiders achter hun gourmetstellen vandaan ko-
men, laat ze hun computers laten voor wat ze zijn, laat ze een
ander moment kiezen om vakantie te vieren, laat ze de lo-
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pende zaakjes in de kerk even vergeten. We hebben nu iets 
anders aan ons hoofd. De oogst moet binnengehaald wor-
den! En de arbeiders zijn er wel, maar ze zijn overal te beken-
nen, behalve bij de oogstvelden. 

Jezus is hier die eenzame arbeider in Gods oogst. Hij ziet 
dat de velden wit zijn. De schrik slaat Hem om het hart en Hij 
roept zijn vrienden toe: ‘Smeek mijn Vader, smeek de Heer 
van de oogst, dat Hij zijn arbeiders uitzende!’

Dit gebed zegt mij nog twee andere belangrijke dingen. 
Ten eerste gaat er oogst verloren als er geen arbeiders voor 
God opstaan. Waarom heeft God dringend arbeiders nodig?
Om werk te verrichten dat nodig gedaan moet worden. Wat 
gebeurt er als die arbeiders niet komen? Dan wordt het werk 
niet gedaan. En toevallig gaat dit werk van God wel om het 
behoud van de zielen van mensen!

Dat brengt me bij mijn tweede punt. Onze verantwoorde-
lijkheid is enorm groot! Als wij het niet doen, wie doet het 
dan wel? God delegeert verantwoordelijkheid aan mensen. 
Delegeren betekent dat je niet alleen de verantwoordelijk-
heid, maar ook de autoriteit aan iemand anders overdraagt. 
God geeft mensen verantwoordelijkheid en autoriteit om 
mee te helpen bij het realiseren van zijn droom.

Dit klinkt niet goed! God heeft een mooie droom. Oké! De 
hemel, daar wil ik naar toe. Die nieuwe hemel en die nieuwe 
aarde zie ik zitten. Maar medeverantwoordelijkheid dragen 
voor Gods droom? Dat kan niet! Dat wil ik niet! God kan 
toch alles? Gods droom lijkt voor Hem al een nachtmerrie. 
Wordt Gods droom ook mijn nachtmerrie?

‘ZOEKT U MAAR IEMAND ANDERS.’

Waarom heeft God ons nodig bij de verwezenlijking van 
zijn droom? Ik zal een paar redenen geven:
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1. Wij zijn Gods droom! God alles in allen. Jezus alles in ieder-
een. Dat gaat over ons! Dat gaat over jou en mij. God heeft
geen droom zonder ons. Wij zitten in die droom van God.
Een onderdeel van zijn droom is dat wij ‘goddelijk’ wor-
den, ‘als Jezus’. Dat is een weg. Dat is een leerschool.

Als je iemand mooier, beter en groter wilt maken, helpt
het niet hem of haar naar school te sturen. Mensen veran-
deren doordat verantwoordelijkheid en autoriteit aan hen
worden overgedragen. S. Jones publiceerde een onderzoek
waarin werd aangetoond dat de factoren in leiderschaps-
ontwikkeling bestaan uit delegatie van verantwoordelijk-
heid en autoriteit (50%), uit vriendschappen (30%), bij-
zondere ervaringen (10%) en formele training (10%).

Tijdens het leven van Jezus zag je dat Hij zijn discipelen
volgens deze principes trainde. Hij liet hen mensen dopen,
stuurde hen naar de dorpen, liet hen genezingen doen (de-
legatie van verantwoordelijkheid en autoriteit), maakte
van hen een team (vriendschappen), liet hen bijzondere
dingen ervaren (wonderen en tekenen) en gaf veel kennis
door (formele training). Jij bent Gods droom. Leef daarom
mee in de vervulling van Gods droom. Bid zijn gebeden.
Ga naar de plekken waar Hij je naar toestuurt.

Wij hebben vaak moeite met verantwoordelijkheid en
autoriteit. We houden van ons eigen beschermde gebiedje.
Wij zijn vaak als die tieners op de middelbare school, die
zich verstoppen als de leraar vraagt of iemand iets wil
doen. Bang om onze nek uit te steken. Bang om fouten te
maken. Bang om gezien te worden. Toch is dat de weg naar
Gods droom: verantwoordelijkheid en autoriteit opne-
men.

2. Liefde kun je niet dwingen met macht. God is uit op de liefde
van mensen. Hij wil vrijwillige erkenning van zijn Per-
soon. Hij wil liefde uit het hart. En harten win je niet door
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macht, maar door liefde. Kampbewakers in de Tweede 
Wereldoorlog konden met mensen doen wat ze wilden. 
Ze konden mensen doodschoppen. Ze konden mensen 
dwingen hun eigen uitwerpselen op te eten. Ze konden 
mensen verkrachten. Ze konden gezinnen uit elkaar halen. 
Eén ding konden ze niet. Mensen dwingen hen lief te heb-
ben.

God wil de liefde van mensen en daarvoor is Hij bereid 
zelf te lijden. Liefde groeit naarmate je een beminnelijk 
persoon leert kennen. Samen eenzelfde droom najagen, 
geeft talloze mogelijkheden om iemand echt te leren ken-
nen. Meehelpen met de vervulling van Gods droom geeft 
jou de kans Gods karakter en persoonlijkheid te leren ken-
nen! Hem leren kennen, is Hem gaan liefhebben. Vrijwil-
lig.

3. Schapen communiceren met schapen. Gods liefde moet
overgebracht worden naar de mensen. Maar God heeft een
communicatieprobleem. Zijn communicatie is te verhe-
ven voor ons. We zitten niet op dezelfde golflengte.
Daarom kunnen mensen die God niet kennen, niet com-
municeren met Hem en Hij niet met hen.

Jezus beschrijft de mensen zonder Hem als schapen die
geen herder hebben. Hij zendt ons uit om die schapen te
vertellen over de Goede Herder. Als schapen tussen de
wolven. Want schapen spreken schapentaal. Zij eten het-
zelfde gras, lopen door dezelfde weiden, leven in dezelfde
omgeving. Wij kennen de mensen die Jezus nog niet ken-
nen! Wij werken in dezelfde kantoren, eten hetzelfde
voedsel, kijken naar dezelfde films, luisteren naar hetzelf-
de nieuws… wij leven in dezelfde wereld! En daarom kun-
nen we met mensen communiceren op de plek waar zij op
dat moment in hun beleving zijn. God wil daarom met
mensen communiceren door ons, door zijn Geest.



211. Overweldigd – Gods droom… een nachtmerrie?!

God heeft een geweldige droom. Al duizenden jaren is Hij
bezig die droom te verwezenlijken. Aan ons de eer om met
Hem mee te werken in de realisering van die droom. Droomt
iemand alleen, dan blijft het een droom. Dromen vele men-
sen samen, dan is het een begin van iets nieuws. Een nieuwe
hemel en een nieuwe aarde… meedromen met God. Dat is
navolging. Jezus volgen in zijn droom. Jezus volgen op zijn
wegen. Jezus volgen in zijn vernedering. Daarover gaat dit
boek. Welke vraagstukken kom je tegen als je gaat meehel-
pen met de verwezenlijking van Gods droom? Welke avon-
turen kun je gaan beleven? Wat zijn struikelblokken? Wat
zijn aandachtspunten? Ik schrijf dit niet als iemand die al ge-
arriveerd is. Ik ben onderweg naar die droom van God. Soms
word ik afgeleid door mijn eigen dromen. Dan heb ik weer
mensen nodig of een boek of God zelf, zodat ik mijn volle
aandacht richt op de Droom der dromen… die machtige
droom van God!

Jezus volgen op weg naar zijn droom is niet saai. Het is
soms zelfs angstaanjagend. We kunnen bang zijn voor alle
verantwoordelijkheden en ons verstoppen. We verstoppen
ons in de kerk, in ons werk, in onze sport, in onze relaties en
we zeggen: ‘Heer, ik ben er eigenlijk niet hoor. Niet voor
grote dingen. Niet voor uw dromen. Zoekt U maar iemand
anders.’

Laten we stoppen met verstoppertje spelen. Er is namelijk
een spel dat veel gaver is. Het heet ‘sardientje’ en is omge-
keerd-verstoppertje. Een persoon verstopt zich en iedereen
gaat zoeken. Als je die persoon vindt, ga je bij hem zitten.
Steeds meer mensen verdwijnen van het toneel en proppen
zich in de verstopplek van de eerste persoon. Tot de verstop-
plek zo vol wordt dat iedereen lachend omver rolt. Dat wil
Jezus. Iedereen op zoek naar Hem. Als je Hem vindt, blijf je
bij Hem en volg je Hem. En je komt tot de ontdekking dat er



22 De droom van God

steeds meer mensen bijkomen. En je krijgt meer en meer ple-
zier met elkaar. De verstopplek raakt vol en de hele bende rolt
lachend uit elkaar en is daarmee de roep naar de wereld: ‘Kom
ook! Hier is het goed! In de droom van God! Dat is geen
nachtmerrie!’

=

Heer, onze God, dank U voor uw droom. Dank U dat U be-
reid was Uzelf volledig te geven voor uw droom. U werd mens.
U stierf aan een kruis. U wilt werken door mensen die U zo
vaak te schande maken. Heer, laat mij de diepte hiervan zien!

Ik belijd dat mijn leven U vaak niet heeft geëerd. Door mij
hebben mensen een verkeerd beeld van U. Vergeef mij. Veran-
der mij. Laat mijn leven U eren. Laat door mijn leven zien wie
U bent.

Heer, vergeef me dat ik zo vaak bezig ben mijn eigen dromen
te verwezenlijken. Vergeef me dat ik zo weinig werk in uw
oogst. Ik ben druk met van alles en nog wat. Uw oogst vind ik
soms helemaal niet belangrijk. Vergeef mij.

U hebt zoveel over gehad voor uw droom! Hoeveel moet ik
dan wel niet overhebben voor uw droom! Ik wil U volgen. Ver-
geef me mijn laksheid. Zet mijn hart in vuur en vlam, voor uw
droom. Amen.
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OPNIEUW

DURF TE DROMEN

Een bedevaartslied

Toen de Here de gevangenen
van Sion deed wederkeren,
waren wij als degenen die dromen.
Toen werd onze mond vervuld met lachen,
onze tong met gejuich.
Toen zeide men onder de heidenen:
De Here heeft grote dingen bij hen gedaan!
De Here heeft grote dingen bij ons gedaan,
wij waren verheugd.

Here, wend ons lot
als beken in het Zuiderland.
Wie met tranen zaaien,
zullen met gejuich maaien.
Hij gaat al wenende voort,
die de zaadbuidel draagt;
voorzeker zal hij komen met gejuich,
dragende zijn schoven.

– PSALM 126
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Deze ballingschap was een dieptepunt in de geschiedenis
van Israël. Het land had vele koningen gehad na Saul en Da-
vid. Sommige koningen waren godvruchtig en onder hun
leiding werd het land gezegend. Maar de meeste koningen
waren goddeloos en lieten het volk afdwalen van God en zijn
geboden. Zedekia werd koning toen hij eenentwintig jaar
was. God stuurde Jeremia om hem ertoe te bewegen zich te
verootmoedigen en terug te keren naar God. Maar Zedekia
volhardde in zonde en leidde het volk van God weg.

Het is duidelijk dat leiders invloed uitoefenen. Elke leider
leidt mensen ergens naar toe. Het is niet de vraag óf leiders
mensen leiden, maar wáár ze die mensen naartoe leiden.

David leidde het volk naar God toe. Zedekia leidde het volk
van God af. Het volk maakte zich vooral schuldig aan overtre-
ding van het tweede gebod: Gij zult geen andere goden voor
mijn aangezicht hebben. Dat was in de geschiedenis van Is-
raël dikwijls het grootste probleem.

‘Niet alleen JHWH, maar ook een paar andere goden. Het
komt allemaal wel goed, God doet daar niet zo moeilijk
over…’ God vindt niets erger dan dat je Hem inruilt voor an-
dere goden. God kennen is door Hem geabsorbeerd worden.
Hij wil je helemaal. Als je God leert kennen, blijft er geen
ruimte over voor andere goden. Andere goden omarmen,
betekent God verliezen. Het volk omarmde andere goden en
pleegde zo overspel. Overspel met de koning van de duister-
nis. Zoveel was God hun waard. Om de hele zaak nog erger
te maken, besloot Zedekia geen belasting meer te betalen aan
de koning van Babel. Dat was zoveel als je eigen doodvonnis
tekenen.

God reageerde op de zonde, en hoe! De Babylonische le-
gers kwamen en startten het beleg van Jeruzalem. Langer dan
een jaar lag het Babylonische leger om de muren van Jeruza-
lem te wachten tot de honger alle weerstand zou breken. Na
vele maanden werd er een bres in de verdediging geslagen. In


