Een handjevol hand vòl hoop!
Welke hoop heeft een christen in deze tijd?
Door: Ben van Werven, voorganger Kruiskerk Diever, oktober 2020.

We leven – zeker sinds ‘corona’ – in verwarrende tijden. Er wordt veel gezegd en geschreven over
de situatie, maar we merken dat de onzekerheid blijft. Toch zoeken we naar houvast. Eigenlijk is dat
een mooie aanwijzing dat we ook niet bedoeld zijn voor een onzeker leven. Zo heeft God de wereld
niet bedacht laat Genesis 1 zien. Ons verlangen naar vastheid en rust kan vervuld worden, maar
alleen door de bedenker van ons leven en van àl het leven: de God van Israël. Die God heeft Zich via
de boeken van de Bijbel in het hart laten kijken. Als de Bijbel meer voor je wordt dan een boek van
mensen heb je een vaste basis gevonden. Jezus vergelijkt Zijn woorden (en die van God) met een
rots en een fundament. Als wij die woorden niet alleen horen maar ook gehoorzamen en naleven,
zal ons levenshuis onder geen enkele storm bezwijken. Dan hebben we ook in de donkere nachten
hoop. We weten namelijk vanuit het Woord dat de Heilige Geest bij ons is, en dat Jezus terugkomt
om Zijn koninkrijk in alle heerlijkheid te vestigen op aarde.
Op de vraag wat ons fundament is en hoe we onze hoop praktisch handen en voeten geven, zijn
meerdere antwoorden mogelijk. Als geheugensteun kun je denken aan je hand, met de volgende
uitleg.

Een hand vòl hoop!
Welke hoop hee) een christen in deze 2jd?

Middelvinger = Middelaar / Jezus
1 Tim. 2: 1 - 6

Wijsvinger = Wijsheid

Ringvinger = BruiloG

Spreuken 2: 1 - 8

Openbaring 19: 5 - 9

Duim = Dienen

Pink = De 'kleine' dingen

Ma+h. 20:20 - 28

Markus 4: 30 - 32
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1. Duim / DIENEN: Matth. 20: 20 – 28 (NBV)
• Dienen en een dienende levenshouding is (moet zijn) kenmerkend voor een volgeling
van Jezus. Het omgekeerde van dienen is ‘heersen’. Je kunt ook heersen door een
‘overheersende mening’. In onze dagen zie je veel tegengestelde meningen. Ieder
zoekt eigen gelijk. Christenen volgen Christus die niet kwam om gediend te worden
maar om te dienen. Dat dienen kun je ook doen door je op de mens te richten en
zoveel mogelijk weg te blijven uit een (vruchteloze) welles-nietes discussie.
• Matth. 20:28 zegt dat Jezus kwam om Zijn leven te geven als losgeld voor velen (zie
ook Titus 2: 11 – 15). Jezus diende .. was (is!) gericht op verlossen, herstellen,
bevrijden. Dient onze levenshouding ook deze doelen?
• De vruchten van de HEILIGE GEEST (Gal. 5:22) en de gave van dienen ( 1 Kor. 12:28).
2. Wijsvinger / WIJSHEID: Spreuken 2: 1 – 8 (NBV)
• Wat is wijsheid (waarheid)? Zeker in deze tijd van fake-nieuws en algorithmen die
bepalen welke info we wel of niet te zien krijgen, is dat een vraag. Aandachtspunt is:
waar laat jij je door ‘voeden’. Welke informatie ‘eet’ je elke dag? Zie 1 Kor. 15: 33
‘Dwaal niet: slecht gezelschap (mensen maar ook bijv. websites) bederft goede zeden.’
• In Spreuken 2 vinden we de belofte dat God Zijn wijsheid wil delen met ons. Wel geeft
Hij de opdracht om er naar te zoeken, openheid te hebben, te roepen zelfs en speuren.
• En het gevolg van Gods wijsheid is dat we leren wat ontzag hebben voor God is. Dat is
ook al zo actueel: Waar heeft de wereld nu het meest ontzag voor? Natuurlijk hebben
experts echt iets te zeggen, en de regering. Maar er is ook een Hogere Macht: onze
God. En die God is bij ons nu in de Persoon van de HEILIGE GEEST .
• The Passion Translation Spr. 2:7-8 ‘For the Lord has a hidden storehouse of wisdom
made accessible to his godly lovers. He becomes your personal bodyguard as you
follow his ways, protecting and guarding you as you choose what is right.’
3. Middelvinger / MIDDELAAR – JEZUS: 1 Tim. 2: 1 – 6 (HSV)
• Net als de middelvinger moet ook Jezus in het midden van alles staan. Waarom?
Omdat God wil dat ‘alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen’ (1
Tim. 2:4. Als de maatschappij rustig is (vers 2) is daar doorgaans meer ruimte voor.
Toen Paulus zijn zendingsreizen maakte was er meestal vrede in het Romeinse rijk (Pax
Romana, v.a. keizer Augustus Luk. 2:1 [27 v. Chr.] tot [± 180 n. Chr.] keizer Marcus
Aurelius). Er waren goede wegen etc. Ook daarom is gebed voor de overheid nodig.
• Nu is dat in onze dagen zeker ook nodig. Welke kant het opgaat weten we niet, maar ..
ook in tijden van onrust zal God Zijn Koninkrijk bouwen.
• Punt 2 en 3 komen samen in Joh. 16:13-14: ‘De GEEST van de waarheid zal jullie,
wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf
spreken, maar Hij zal zeggen wat Hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat.
Door jullie bekend te maken wat Hij van Mij (Jezus) heeft, zal Hij Mij eren.’
4. Ringvinger / BRUILOFT: Openbaring 19: 5 – 9 (NBV)
• Hoe kijk je naar de / jouw toekomst? Hoopvol? Donker? Er zijn rampenfilms genoeg.
Zie Hollywood, Netflix etc. Veel films gaan over strijd. Vaak speelt een held / verlosser
een hoofdrol. Maar is er ook een eindpunt in onze menselijke verhalen en wat zegt de
Bijbel (de hele Bijbel heeft een duidelijke story)? Antwoord: We gaan naar een Bruiloft!
• Denk hier aan de olie (H. GEEST) van de gelijkenis over de 10 meisjes (Matth. 25: 1 – 13)
5. Pink / De KLEINE dingen: Markus 4: 30 – 32 (NBV)
• Dromen over grote dingen is niet verkeerd ;) Maar soms zijn er tijden en perioden in de
geschiedenis dat de grote wonderen die gebeuren maar heel klein lijken.
• Het Koninkrijk van God werkt ook niet altijd in het groot of is niet altijd groots. Het
verhaal van het zaad in Markus 4 (zie ook de verzen 26 – 29) laat dat zien. De HEILIGE
GEEST is als de wind die je niet kunt narekenen maar wel ervaren.
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