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Leven is het meervoud van lef: leren leven met lef      

Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één 
mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven, en 
dat hij voor allen is gestorven opdat de levenden niet langer voor zichzelf 
zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is 
opgewekt. Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de 
maatstaven van deze wereld; ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die 
maatstaven beoordeelden. Daarom ook is iemand die één met Christus is, een 
nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dit alles is het 
werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de 
verkondiging daarover toevertrouwd. Het is God die door Christus de wereld 
(kosmos!) met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet 
aangerekend. (2 Kor 5:14-19a):  
 

Op deze lentedag denken we na over de nieuwe schepping (vs 17).   
1.Deze scheppingskracht is zichtbaar geworden in de opstanding van Jezus.  
2.Deze scheppingskracht is vrijgezet door lef van het Lam dat zich liet slachten.  
3. Deze scheppende kracht van lef mag nu ook in ons groeien: het lichaam van 
het lam. Twee kenmerken van de lef van het lam:  
Vs 15: niet meer voor onszelf te leven  
Vs 16: niemand meer volgens wereldse maatstaven beoordelen 
 
De titel van mijn preek: Leven is het meervoud van lef – lef van het lam en lef 
van de bruid (lichaam) van het lam.  
De preek bestaat uit drie delen:  
1. Nieuwe schepping: Leven vraagt lef.  
2. Scheppingskracht: Lef van het lam.  
3. Ons leerproces: Lichaam van het lam.   
Een ander woord voor lef is Agapè. Agapè wordt vaak vertaald als Goddelijke 
liefde. Maar Agape is meer dan compassie, namelijk ook geloof en hoop. 
Agapè – zegt Paulus in 1 Kor 13:7--  gelooft alles en hoopt alles. Agapè is de 
onvoorwaardelijke lef van God de Schepper. Mijn boodschap sluit dus nauw 
aan bij Hans’ serie over de eerste brief van Johannes. Ook daarin staat Agapè 
centraal als tegengif van angst. ‘Agapè drijft angst uit’ (1 Johannes 4: 18); 
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1. Leven vraagt lef  

Leven ontstaat door relaties. Maar in relaties ben je kwetsbaar. Je loopt 
risico’s. Want (beschadigde) mensen reageren vaak anders dan je nu verwacht. 
Daarom vragen relaties lef. Lef maakt de schepping vruchtbaar. Daarom 
moedigt de bijbel ons voortdurend aan om niet bang te zijn. Weest niet bang is 
de meest gebruikte uitspraak in bijbel. Waarom hoeven we niet bang te zijn? 
Omdat we geloven in een goede en machtige Schepper! De Schepper staat 
borg voor Zijn onderneming-- de schepping. Hij blijft er in geloven. Ondanks 
alles.   

Illustratie: leven is het meervoud van lef   
Leven vraagt lef. De mooiste vrouw ter wereld illustreert dat. Kan Jeanne 
Bovenberg opstaan. Met haar heb ik iets. Zij is mijn parel! Ze geeft Lans glans. 
We hebben al bijna 35 jaar dezelfde achternaam en nu twee kinderen. Maar 
hoe is dat leven allemaal begonnen? Daar verschillen de meningen over. Maar 
gelukkig sta ik nu op het podium. Toen ik Jeanne voor het eerst zag, voelde ik 
in vlinders in mijn buik van geloof, hoop en liefde. Die vlinders gaven mij lef – 
moed om naar haar uit te reiken.   

Maar ook Jeanne had lef. Want het was een behoorlijk risico om mij te leren 
kennen. Jeanne is een bijzonder stijlvolle vrouw. En voordat ik haar ontmoete 
was ik slecht gekleed. Toch had ze het lef om met mij in zee te gaan. Ze keek 
verder dan mijn kleren. De moraal van het verhaal: leven is het meervoud van 
lef. Nieuw leven vereist lef van zowel bruid Jeanne als bruidegom Lans.  

God schept met lef…  
Leven als het meervoud van lef zien we ook in God. Het idee van de schepping 
komt van de Vader. Maar de Zoon belichaamt het geloof in het familiebedrijf.  
Dat lef genereert leven. De bijbel zegt (en vervang Woord door lef HARDOP) In 
het begin was lef, het lef was bij God en lef was God. Lef was in het begin bij 
God. Alles is door lef ontstaan en zonder lef is niets ontstaan van wat bestaat. 
(Joh 1:1-3) 
 
…mensen met vrije wil…   
God schept zelfs mens met vrije wil. Dat vraagt lef – net zoals het lef vereist 
voor ouders om kinderen op deze wereld te zetten. Want kinderen moeten 
nog leren zich te besturen. En wat ze met hun vrijheid later gaan doen weten 
we nog niet. Dat het scheppen van vrije mensen een risicovolle onderneming 
is blijkt wel als de mens eet van de boom van goed en kwaad.  

…die oordelen op basis van wereldse maatstaven…  
Daardoor beoordelen we elkaar niet langer op basis van het geloof van God 
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maar op wat we mensen zien doen. Werken in plaats van geloof: dat zijn de 
maatstaven van de wereld. Want de wereld kan alleen het hier en nu zien. 
Maar God kan verder kijken; Hij ziet het hele plaatje. Hij baseert zich niet op 
ons verleden maar op onze toekomst —op wat wij als mensen nog niet zien. 
Hij gelooft onvoorwaardelijk in Zijn schepping. Dat is de onvoorwaardelijke lef 
van Agapè.   
 
…zodat we bang worden en de dood regeert …. 
Oordelen op basis van wereldse in plaats van Goddelijke standaarden – op 
basis van werken in plaats van geloof – noemt de bijbel zonde. Zonde is 
ongeloof in God’s geloof. Het is de dodelijke kanker die lef en daarom het 
leven om zeep helpt. De diagnose van onze kanker staat op de sheet.  
Stap 1. We beoordelen onszelf en anderen op wat wij zien  (op wereldse 
maatstaven) ipv geloof en hoop (Goddelijke maatstaven) (vgl Rom 8:24b).  
Stap 2. Daardoor worden we bang.  
Stap 3. Angst vernietigt het lef om relaties aan te gaan. In plaats dat we 
anderen krediet geven, leven we voor onszelf. God’s economie – de 
schepping—zit in een kredietcrisis.  Laf in plaats van lef.       
Stap 4. God’s onderneming lijkt bankroet. ‘De schepping is ten prooi gevallen 
aan zinloosheid.’ (Rom 8:20) De dood in plaats van het leven regeert. De angel 
van de dood is zonde en de zonde ontleent haar macht aan de wet (oordeel) (1 
Kor 15:56).  
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2. Lam met lef   
Gelukkig komt de Zoon van God uit de hemel naar deze aarde als 
Mensenzoon. Jezus vernietigt de werken van de aanklager. Dat doet Hij samen 
met Zijn Vader: meervoud van lef brengt leven. Hoe dat werkt illustreer ik met 
de vier vierkantjes van het Four Square kerkgenootschap waar Jefta 
toebehoort. Die vier vierkantjes staan voor de vier bedieningen (‘werken’) van 
Jezus. Het lam met lef vernietigt de werken van de laffe aanklager, namelijk  
oordeel, angst, zonde en dood, door geloof (licht), hoop (lef), liefde en leven.  
Deze vier vierkantjes zijn ook onze taken als lichaam van het lam – voor ons 
dus. Goed opletten dus.    
Stap 1. Jezus baseert zijn oordeel op het licht van het geloof (opinie)van Zijn 
Vader. Het geloof in het geloof van Zijn Vader geeft Jezus autoriteit. Vandaar 
de koningskroon.  
Stap 2. Het geloof in het geloof van Zijn Vader opent de hart van de Zoon voor 
de Heilige Geest. De Trooster geeft veiligheid en hoop. De wind van lef komt 
onder Zijn vleugels.  
Stap 3. Hierdoor durft hij op het kruis Zijn leven investeren in de schepping. 
Het kruis en de opstanding maken laten het onvoorwaardelijke geloof van God 
in Zijn schepping zichtbaar voor ons mensen. God oordeelt niet op basis van ons 
verleden – onze zonden – maar op basis van onze toekomst – op wie wij nu al 
zijn in de opgestane Heer.  
Stap 4. Dat brengt ons mensen genezing van de kanker van ongeloof en angst. 
Vandaar de beker van genezing. De Mensenzoon brengt God’s geloof in de 
schepping terug in de mensheid. Lef is terug als scheppingskracht: de 
schepping – het leven -- heeft weer hoop (Rom 8:20).  

Mens beoordelen  
De Zoon van God had het lef om zich te belichamen als een geschapen mens. 
Want Hij gelooft in het geloof van Zijn Vader in de schepping.  
Door dat lef is de schepping (de kosmos) voor altijd verbonden (‘verzoend’) 
met de Schepper. Na Pinksteren woont de Geest van God in de mens; de 
hemel is op aarde. Maar de aarde is ook in de hemel. Na de Hemelvaart 
vertegenwoordigt de Mensenzoon daar als belichaamd mens de schepping. De 
Mensenzoon zit als vertegenwoordiger van de mensheid aan de rechterhand 
van God – een positie van autoriteit (Rom 5:17).  
Vanwege deze hoge positie (in de cloud) in de hemel zegt Paulus in Vs 16 dat 
‘We niemand meer beoordelen volgens de maatstaven van deze wereld,’ dwz 
op basis van wat we mensen zien doen. Nee, we beoordelen iedereen op basis 
van de opgestane Mensenzoon. In Hem is het geloof van God in ieder mens  
zichtbaar geworden.  
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Christus beoordelen 
Misschien heb ook ik Christus altijd wel volgens wereldse maatstaven 
beoordeeld en te klein gemaakt. Vs 17 ‘Wie één met Christus is’ heb ik altijd 
voorwaardelijk gezien. Je bent één met Christus op voorwaarde dat je gelooft. 
Maar door de context van deze Bijbeltekst ben ik me deze week gaan afvragen: 
heeft het Lam misschien het lef om zich als Mensenzoon te vereenzelvigen 
met alle mensen? Is de nieuwe schepping overal begonnen – ook al zijn 
mensen zich daar nog niet van bewust? Is dit wat ‘Niemand beoordelen op 
basis van wereldse maatstaven’ betekent? Zijn alle mensen misschien 
beslagen spiegels van Christus (vgl 1 Cor 13:12, 2 Cor 3:18)? Is de opgestane 
Christus in de hemel de onbeslagen spiegel van wie mensen werkelijk zijn 
(Rom 5:19; 1 Kor 15:22; Joh 12:32)? Is dat wellicht wat ‘Christus niet meer 
beoordelen op basis van wereldse maatstaven’ betekent? Zowel mensen als 
Christus niet op wereldse maatstaven beoordelen zijn dan sterk verbonden.  
 
Ik kan er ook niet bij met mijn beperkte verstand! Paulus noemt het in Col 1:27 
een mysterie voor alle volken: Christus is in u, Hij is uw hoop op goddelijke 
luister (op goddelijke lef). Misschien moet ik het Lam niet willen begrijpen 
maar gewoon het lef hebben te geloven? Mag ik als christen een nieuw lied 
zingen met de hele schepping (uit openbaringen 5:12, 13, de messiah (zonder 
vertaling)): Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, 
en alle kracht, eer, lof en dank. 
https://www.youtube.com/watch?v=rGgX_oqdib4 

  

https://www.youtube.com/watch?v=rGgX_oqdib4
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3. Lichaam van lam: groeien in lef    

Nu de toepassing. Leren leven met lef.  

Jezus heeft op het kruis de mensheid bevrijd uit de slavernij van de zonde. Hij 
heeft ons als het ware door de Rode Zee geleid uit Egypte. Maar daarna 
komen we in de woestijn. Door de zondeval gaat de geboorte van een nieuwe 
schepping gepaard met pijn: Paulus schrijft (Rom 8:22) Wij weten dat de hele 
schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt.  

Ook hebben we als bevrijdde mensen nog veel te leren. We hebben nog een 
slavenmentaliteit. Opnieuw geboren worden gaat niet vanzelf. Wij mogen 
uitroepen (Markus 9:24) “Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp!” of te wel: Ik 
heb lef, kom mijn lafheid te hulp met Uw lef!  

Ik ben van natura een bang persoon. Geleidelijk heb ik geleerd om met het lam 
met lef mijn angsten aan te kijken. Maar de angsten verdwijnen niet. Is moed 
de afwezigheid van angst? Nee, maar dat je je er niet meer door laten 
manipuleren. Je bent geen slaaf van de angst meer.  

Laat ik die reis illustreren aan de hand van een man met lef: Martin Luther 
King. King leidde letterlijk een slavenvolk door de woestijn (een andere King 
dan in onze gemeente). Dit geluidsfragment verwijst naar het begin van zijn 
strijd toen hij vlak voordat hij wilde gaan slapen een dreigtelefoontje kreeg. Hij 
kon niet mee slapen en warmde wat koffie op. Zijn hoofdkennis bracht geen 
vrede. Integendeel, zijn lef vloeide weg. Hij zweette ahw bloed. Het was zijn 
Getsemane moment. Laten we luisteren naar dit beslissende moment in King’s 
leven – een moment waar hij steeds naar verwees als hem de moed in de 
schoenen zonk.  

Afspelen van MP4 
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MLK’s huis werd drie dagen later in brand gestoken zonder dat King en zijn 
familie overigens verwondingen opliepen. King volharde in zijn strijd voor 
gerechtigheid. Hij kwam altijd terug bij dit bekeringsmoment als hij onder druk 
stond. De oorsprong van zijn lef was het lam met lef. De Trooster – de Geest 
van het lam – gaf hem de kracht voor het grote gebod: God en mensen – de 
Schepper en de schepping – liefhebben. Love God, love people.  

(1) God liefhebben betekent God vertrouwen dat Hij altijd voor ons zorgt – dat 
Hij borg voor ons staat. Door het onderpand van de Trooster, liet King zich niet 
meer manipuleren door angst voor de dood. De opgestane Heer riep in zijn 
hart uit: Dood waar is je prikkel? Dood, waar is je angel?’ (1 Kor 15:55-56) Zelfs 
de dood kan King niet scheiden van Jezus.  NEVER ALONE!!!  
(2) Als we zelf veilig zijn kunnen we als beperkte mensen niet meer voor 
onszelf leven – zoals Paulus zegt in vs 15. Mensen liefhebben: Fight or justice, 
Fight for truth. De Geest van het Lam overtuigt ons dat mensen kredietwaardig 
zijn – dat onze investeringen in de nieuwe schepping renderen (economische 
terminologie). Dat onvoorwaardelijke geloof is Goddelijk. Het is Agapè van de 
Schepper die schept door geloof. Die Zijn oordeel niet baseert op wat hij nu al 
ziet naar op wie mensen zijn in de opgestane Mensenzoon. Die naar mensen 
kijkt met geloofsogen.      
 
Samen met King zijn wij het lichaam van het lam: Zijn handen en voeten. Jezus 
wil door ons genezing brengen. Wij zijn in opleiding om te leren leven met lef 
door ‘learning by doing.’  Daarvoor mogen wij de reis maken die Jezus zelf ook 
maakte langs de vier vierkantjes. Want leven is het meervoud van lef.     

Stap 1 en 2: Koning: in de spiegel kijken 
Rechtsonder het aangezicht van de koning der koningen zoeken. Geloven 
vraagt lef van ons. De Heilige Geest zien we niet. De opstanding begrijpen we 
niet. Geloven in het geloof van God vraagt lef. Door ons geloof kan het lef van 
het Lam onder zijn vleugels komen.  

Stap 3 en 4: Leven investeren   
Die lef helpt ons te investeren in mensen. Want mensen onvoorwaardelijk 
liefhebben is het mooiste maar ook het moeilijkste wat er is. Want 
beschadigde mensen zullen je niet altijd belonen als je goed voor hen bent. Na 
de zondeval gaat de geboorte van een nieuwe schepping niet zonder slag of 
stoot. Jezus wikkelt er geen doekjes om. De wereld zal je haten. (Joh 15:18-21) 
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4. Afsluiting  

Een laatste illustratie van leven als het meervoud van lef uit mijn eigen leven.  
Alpe Du Zes als parabel voor het leven: zes keer op een dag de alp beklimmen 
op de (niet-elektrische!) fiets.     
1. Slecht nieuws. Moeilijk: gaat niet vanzelf. Vereist heel wat lef. Door de 
zondeval is het leven als is het beklimmen van een Alp. We moeten de 
zwaartekracht van onze slavenmentaliteit overwinnen. Dat is ons kruis!    
2. Samen met God en met elkaar. Zesde keer kon ik niet meer verder. Te 
weinig gegeten. Hongerklop! Het meervoud van lef redde mij:  
(a) Ik had lef om in een macho cultuur te zeggen: ik kan niet meer….  
(b) Mijn jonge vriend Hij had het lef om mij te duwen en op in me in te praten. 
Hij geloofde in mij.   
3. Voor de ander: sponsorklim tegen kanker. Tegen de kanker van oordeel en 
angst zetten wij geloof, hoop en liefde. Tegen de lafheid van het oordeel komt 
de lef van het Lam. Tegenover de dood het leven!    

De twee uitdagingen die ik u mee wil geven:   
1. Wat kun jij geven voor het leven? Of liever: wat kun jij investeren in God’s 
onderneming? Laten we niemand meer beoordelen op grond van wereldse 
maatstaven. Ieder mens op aarde – hoe gering ook  -- is een spiegel van 
Christus – een nieuwe schepping als kind van God (Matt 25:40).  

2. Waar ben je ontmoedigt – net zoals Martin Luther King na het 
dreigtelefoontje? Of ik op de Alp?  Waar mis je nog lef? Heb jij de lef om uit te 
roepen: Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp. Je kunt je lafheid delen met God 
in gebed zoals Martin Luther King deed. Je kunt je gebrek aan lef ook delen 
met een broer en zus  –zoals ik dat deed op de alp. En wellicht heeft die broer 
of zus de lef om voor je te bidden – ook al klinkt het onhandig? ’Want waar 
twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.’ (Matt 
18:20) Leven is het meervoud van lef. 

Zingen: I am no longer a slave to fear (angst en LAFheid); I am a child of God 
(LEF).  
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Vragen voor huisgroepen  

1. Vertel elkaar over hoe het scheppen van relaties gepaard gaat met 
risico’s. Noem voorbeelden van goede en slechte ervaringen.  

2. Door vrije mensen te scheppen nam God een risico. Hoe voelt dat lef van 
God?   

3. Vertel over hoe wij mensen nog vaak beoordelen volgens de maatstaven 
van de wereld. Wat denk je dat Paulus bedoeld in Vs 16?   

4. Wat roept de uitspraak ‘ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die 
maatstaven beoordeelden’ bij je op?  

5. Heb jij momenten gehad als Martin Luther King waar je het niet meer 
zag zitten? Heb jij ook zulke bekeringsmomenten gehad? Vertel!  

6. Martin Luther King citeert Matt 28:20. Heb jij ervaren dat God altijd bij je 
is – ook in moeilijke tijden? Vertel. Bemoedig elkaar.     

7. Waar ontbeer jij nog lef voor je roeping? Bid voor elkaar.    
8. Lees naast 2 Kor 5: 14-19 ook Col 1:15-29. Benoem de overeenkomsten.  


