
DE 
HARTEKLOP 

VAN 
DE RABBI

B R E N N A N 
M A N N I N G

ON T VA N G  Z I J N  L I E F D E , 

G E N I E T  VA N  Z I J N  G E N A D E



Alle bijbelteksten zijn genomen uit de Willibrordvertaling, 

tenzij anders is aangegeven.

DE HARTEKLOP VAN DE RABBI

Originally published in the U.S.A. under the title: The Rabbi’s Heartbeat

Copyright © 2003 by Brennan Manning, NAVPRESS

NAVPRESS and the NAVPRESS logo are registered trademarks of NavPress, 

The Navigators, Colorado Springs, CO. TYNDALE is a registered trademark 

of Tyndale House Publishers, Inc. 

Copyright © Nederlandse uitgave, 2022, Uitgeverij Gideon

Auteur: Brennan Manning

Vertaling: Gerhard Rijksen

Redactie: Amber Dijksterhuis | Letterkundig

Omslagontwerp en typografie: Jonathan Reining | Jore ontwerp

Jaar van uitgave: juni 2022

Uitgave: Gideon, Hoornaar, Nederland

ISBN: 978-90-5999-215-3

NUR: 707

Alle rechten voorbehouden



Inleiding  9

DEEL 1: WAARACHTIG LEVEN  12
1   Veilig  15
2   Geliefd  19
3   Vergeven  21
4   Gewonde genezers  24
5   De bedrieger  29
6   Gewone mensen  34
7   Afzondering  41
 

DEEL 2: LEVEN VANUIT LIEFDE  46
8   Geadopteerd  49
9   Een radicale levensstijl  53
10  Volmaakte liefde  60
11   Zijn als een kind  64

DEEL 3: LEVEN VAN GENADE  70
12   Opstandingsgeloof  73
13   Opstandingsvrijheid  76
14  Levend water uitdelen  81
15   Doorns en distels  84

DEEL 4: LEVEN VANUIT JE HART  88
16  Passie vernieuwen  91
17   Op zoek naar bevestiging  97
18  Zijn en doen  103
19  Dood en leven  108
20  Verzoening  114

Eindnoten  122



7

‘Een sappige boom 
heb Ik doen verdorren 

en een dorre boom 
tot bloei gebracht.’
E Z E C H I Ë L  1 7 : 2 4



7

De Rabbi vraagt niet van ons dat wij volmaakt zijn, wel dat 
wij oprecht zijn. Maar bij tijd en wijle doen wij zo ons 

best om God tevreden te stellen en indruk te maken op anderen 
– vastbesloten als we zijn om perfecte christenen te zijn – dat  
alle energie uit ons wordt weggezogen en we ziek zijn van onze 
eigen gladde buitenkant en innerlijke hypocrisie. We weten ons 
dan gevaarlijk broos, zo doods en vruchteloos als een boom die 
wegkwijnt in de winter. Wat wij dan nodig hebben, is een godde-
lijke transfusie. 
Het hart van de Rabbi klopt voor ons, niet tegen ons. Hoewel 
Hij altijd de schijnheiligheid en onvruchtbaarheid van onze 
hypocrisie zal wegsnijden, zal Hij het geknakte riet van onze 
gebroken levens nooit verbreken. De afgehouwen takken die Hij 
langs het pad achterlaat, zijn nooit het gevolg van weerzin, maar 
altijd het resultaat van liefdevol snoeiwerk. 
Ga daarom mee met Brennan. Luister naar de harteklop van de 
Rabbi. Buig voorover en warm je aan wat Zijn menswording en 
opstanding kunnen betekenen voor jouw dagelijks leven. Voel 
de levenskracht terugkeren in je ziel, wanneer jij jezelf leert 
aanvaarden, Zijn liefde ontvangt en leert genieten van Zijn 
genade.
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INLEIDING

‘Hoe groot is de liefde 
die de Vader ons betoond heeft! 

Wij worden kinderen van 
God genoemd, en we zijn het ook.’

1  J O H A N N E S  3 : 1
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‘Geen gedachte kan Hem omvatten, 
geen woord kan Hem beschrijven; 

Hij gaat ons verstand en onze 
verbeelding volledig te boven.’

B R E N N A N  M A N N I N G

‘Ik ben gekomen opdat 
zij leven zouden bezitten 

en wel in overvloed.’
J O H A N N E S  1 0 : 1 0
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Het duistere raadsel van het leven licht op in Jezus; de zin, 
de betekenis en het doel van alles wat ons overkomt. Dat 

van waarde laten zijn kunnen wij alleen leren van de Weg, de 
Waarheid en het Leven. Niets van wat bestaat kan bestaan buiten 
de grenzen van Zijn aanwezigheid. Niets is irrelevant voor Hem, 
niets van ondergeschikt belang.
Gods grootste verdriet is onze angst voor Hem, onze angst voor 
het leven en onze angst voor onszelf. Zoals een vader zijn kinderen 
in zijn armen neemt na een lange, vermoeiende dag, zozeer 
verlangt God ernaar ons in Zijn armen te sluiten. Hoe je verleden 
ook is geweest, hoe je heden ook is… kom; leun ontspannen 
achterover in de veilige schuilplaats van Zijn liefde en luister 
naar de harteklop van de Rabbi. Laat je door Hem onderwijzen 
over leven en dood, en over een eeuwigheid als Abba’s geliefde 
kind. Kijk jezelf eens aan in de spiegel. Kijk eens goed hoe je er 
nu aan toe bent. En kijk vervolgens eens naar wie jij mag worden, 
terwijl je als kind van God over deze aarde trekt op je levensreis.
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‘Probeer Gods hand niet vast te houden; 
laat Hem de jouwe nemen. Hij neemt 
het vasthouden voor Zijn rekening; 

jij hoeft slechts te vertrouwen.’

H .  W I L L I A M  W E B B - P E P LO E

‘Dit nu is mijn geheim, een heel eenvoudig 
geheim: alleen met het hart ziet men in 

het juiste perspectief; het meest essentiële 
is niet zichtbaar voor het oog.’

A N TO I N E  D E  S A I N T - E X U P É R Y
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‘Houd niet langer bij hoe je ervoor 
staat, maar geef je met al je zondigheid 

over aan God, Die niet naar je score 
kijkt en ook niet naar het scorebord, 

maar die alleen Zijn kind ziet, met wie 
Hij verzoend is door Christus.’

T H OM A S  M E R T O N

‘Als je vanuit een valse identiteit leeft, 
zul je een onbedwingbaar verlangen 
hebben de buitenwacht een perfect 

beeld van jezelf voor te houden. Zodat 
iedereen je zal bewonderen, maar 

niemand weet wie je werkelijk bent.’

B R E N N A N  M A N N I N G

H O O F D S T U K  1

VEILIG
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Adam en Eva verstopten zich, en wij allemaal hebben hun 
voorbeeld gevolgd. God roept ons op ons niet langer te 

verstoppen, maar onbeschaamd naar Hem toe te komen. Waarom 
verstoppen wij ons?
Simon Tugwell legt in zijn boek De Bergrede uit:

  Of we ontvluchten onze eigen werkelijkheid, of we fabriceren een 
valse identiteit, die redelijk bewonderenswaardig is, een beetje 
innemend en redelijk gelukkig. Wat we weten of voelen over onszelf 
(bijvoorbeeld dat we niet aangenaam en geen liefde waardig zijn), 
verbergen we achter een verschijning die naar wij hopen onze 
omgeving beter bevalt. We verbergen ons achter een knap gezicht, 
dat we aan ons publiek tonen. En mettertijd vergeten we mogelijk 
zelfs dát we ons verstoppen en kunnen we gaan denken dat dat 
knappe gezichtje ons ware gezicht laat zien.1

God is de Vader die naar Zijn verloren jongen toe rende toen die naar 
huis gestrompeld kwam. God huilt om ons als Hij ziet hoe schaamte 
en zelfhaat ons verlammen. God houdt van wie wij werkelijk zijn – 
hoe wij ook over onszelf denken – en roept ons, net als Adam, vanuit 
onze schuilplaatsen naar een veilige plaats. Geen enkele dosis geeste-
lijke make-up kan ons aangenamer maken voor Hem. ‘Kom nu bij Mij,’ 
zegt Jezus, ‘erken en aanvaard wie Ik voor jou wil zijn. Een Verlosser 
met oneindig veel medeleven, onbegrensd geduld, een ondraaglijke 
hoeveelheid vergeving en een liefde die geen zonden telt.’ 
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Vroeger voelde ik me nooit veilig bij mijzelf, tenzij ik mij feilloos 
gedroeg. Onbedoeld projecteerde ik deze gevoelens over mijzelf op 
God. Ik voelde me alleen veilig bij Hem als ik mijzelf kon zien als 
nobel, ruimhartig en liefdevol, zonder wonden, angsten of tranen. 
Als perfect dus!
Maar op een stralende morgen tijdens een retraite diep in de bergen 
van de Rocky Mountains, kwam ik uit mijn verstopplaats. Jezus 
schoof het gordijn van perfectionistische prestaties terzijde, en 
vergeven en vrij holde ik naar huis. Want ik wist dat daar Iemand op 
mij wachtte. Ik was gegrepen in het diepst van mijn ziel, de tranen 
stroomden over mijn wangen. Eindelijk waren alle woorden die 
ik eerder had geschreven over een vasthoudende, onverzettelijke 
Liefde een persoonlijke ervaring voor mij geworden. Die ochtend 
begreep ik dat Werkelijkheid al die woorden ver overstijgt. Van een 
onderwijzer van Gods liefde werd ik in één klap Abba’s oogappel. 
Ik zei mijn angsten vaarwel en heette veiligheid van harte welkom.
Wat betekent het te weten dat je veilig bent? Die middag schreef ik 
in mijn dagboek:

  Veilig voelen betekent dat ik niet langer in mijn gedachten leef, 
maar afdaal naar mijn hart en mij daar geliefd en aanvaard 
voel… dat ik mijzelf niet langer hoef te verstoppen, of hoef af 
te leiden met boeken, televisie, films, ijsjes of oppervlakkig 
geleuter… dat ik in het nu kan leven en niet hoef te ontsnappen 
naar het verleden of mezelf in de toekomst hoef te visualiseren, 
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dat ik alert en attent in het nu leef… me ontspannen voel en niet 
zenuwachtig of prikkelbaar… dat ik niet langer indruk hoef te 
maken op anderen of aandacht hoef te krijgen van anderen… 
Dat ik ongekunsteld ben, een nieuwe manier van omgaan met 
mezelf heb gevonden, een nieuwe manier van aanwezig zijn in 
deze wereld… kalm, onbevreesd, zonder onrust over wat komen 
gaat… geliefd en gewaardeerd… volkomen vergenoegd.

Vader God,
Dank U dat U mij roept wanneer ik mij voor U, anderen en mijzelf verberg. 
Dank U dat U ook van mij hield toen ik besmeurd en afgemat was vanwege 
mijn zonden, en dank U dat U toen al uitkeek naar mijn terugkeer thuis. 
Dank U dat U mij een veilige plaats biedt in de onvoorwaardelijke liefde 
van Christus. Amen.

‘Dus zal ik het liefst van alles roemen 
op mijn zwakheden. Dan zal de kracht 

van Christus in mij wonen.’ 

2  K O R I N T I Ë R S  1 2 : 9

H O O F D S T U K  2

GELIEFD
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‘Een van de leerlingen … 
lag dicht tegen Jezus aan… 

Toen leunde deze tegen Jezus’ borst.’

J O H A N N E S  1 3 : 2 3 ,  2 5

‘Ik wist dat er maar één plaats was 
waar ik naartoe kon. Ik zonk op mijn 

knieën in het diepst van mijn ziel, 
werd stil en luisterde naar de 

harteklop van de Rabbi.’

B R E N N A N  M A N N I N G

H O O F D S T U K  2

GELIEFD


