
Gods zoekt partners in het Koninkrijk van de Hemel 

Wat denk je: Is het er God om te doen om mensen alleen maar te redden of gaat 

het verder dan dat alleen? Dit wordt een spannende vraag, zodra je, je gaat 

afvragen of je wel voldoet aan de verwachtingen die God met jou had, en of je wel 

voldoende bijdraagt aan Zijn plan voor jouw leven.  

Voor je het weet ga je je schuldig voelen over het feit dat je tekort schiet.  

Maar God wil niet dat je jezelf aanklaagt over het feit dat je tekort schiet. God heeft 

jou en mij namelijk helemaal niet nodig om zijn doelstellingen te bereiken, dat kan 

Hij zonder jou of mij ook perfect, geloof me.  

Maar God kiest er uitdrukkelijk voor om jou te betrekken in het grote plan dat Hij 

heeft voor Zijn schepping. 

God heeft er plezier in om met ons mensen - zijn schepsels - samen te werken. Hij 

zou alles alleen kunnen doen – Hij is immers almachtig, alwetend, alziend en 

onbeperkt, maar toch - God vind het kennelijk veel leuker om het samen met ons te 

doen. En dat herkennen we… 

Ik denk terug aan de toen ik samen met 
mijn toen nog jonge dochter van een 
jaar of 2-3 een appeltaart ging bakken. 
In zijn eentje kon ik dat waarschijnlijk 
sneller en beter, en samen met je kind 
is het gewoon onhandiger, heb je meer 
spullen nodig die je moet schoonmaken.  
 

 
Maar het is gewoon leuker om het toch samen met je kind te doen, je geniet er als 

vader toch van als je kind supertrots is, als die mooie taart uit de oven komt. En 

met iedere hap die de visite van het gebak neemt, weet je dat je kind mee geniet. 

Het zit ook in Gods aard, om dat te doen. Hij wil ons als partners in Zijn 

reddingsplan voor de mensheid. 

Is het je wel eens opgevallen, dat vaak voordat er een bovennatuurlijk wonder 

gebeurt, God een actie van een mens gebruikt, om dat wonder te laten gebeuren. 

Ook de profeten hebben zich door hun handelen veel laten zien van wat God de 

mensen duidelijk wilde maken. Want heel vaak gebruikt God mensen om andere 

mensen te bereiken. 

God betrekt ons in Zijn plan. Als een soort familiebedrijf. Zo kan ieder opgroeien, 

herstel ontvangen, de Heer beter leren kennen en daardoor steeds effectiever 

worden in het participeren in het tot stand brengen van Gods koninkrijk hier op 

aarde. 



Laten we eens kijken hoe Jezus mensen betrekt bij de wonderen die Hij verrichtte: 

- Jezus laat op de bruiloft van Kana door mensen meer dan een halve kuub aan 

water in vaten scheppen voordat Hij er wijn van maakte. In die tijd ging dat niet 

met een tuinslang, maar moest dat met een bekertje of een ander kruikje ergens 

vandaan gehaald worden en ingegoten worden. Da’s best wel veel werk 

geweest. (Joh 2) 

- Bij de broodvermenigvuldiging gebruikte Jezus de vijf gerstebroden en twee 

vissen van een jongen. (Joh 6) 

- Jezus stuurt zijn leerlingen erop uit om een ezelsveulen te halen (Marcus 11:2) 

een kamer klaar te maken (Marcus 14, Lucas 22) en stuurde zijn twaalf 

discipelen weg om het koninkrijk van God te verkondigen en zieken te genezen 

(Luc. 9) en vervolgens stuurde Jezus 72 mensen 2-aan-2 er op uit om mensen te 

zegenen (Luc 10). 

Als we ons willen verdiepen in wat Jezus ons leerde, dan denk ik dat de Bergrede 

die in Matteüs hoofdstukken 5 t/m 7 is opgetekend een goed startpunt is.  

En een belangrijk onderdeel – in het midden hiervan - hiervan is 6:5-13 waarin 

Jezus ons leert hoe we moeten bidden. 

Zoals ik al zei: God zoekt partners. Hij wil de mens betrekken. Daarom gebeuren 

wonderen vaak na standvastig gebed.  

“Gebed is de motor van de gemeente”. En ik geloof dat echt. Grote mannen en 

vrouwen Gods met een bloeiende bediening hebben zonder uitzondering altijd een 

flink gebedsteam achter zich staan. 

Ook bij Jefta zijn er voorbidders. We bidden voor elkaar in de huisgroepen, er zijn 

individuele bidders die voor anderen bidden, en ook is er een enorm trouwe groep 

bidders die steeds samenkomt op zaterdag ochtend om 10.00. Die doen dat al jaar 

en dag – en ik heb een droom – ik hoop en kijk ernaar vooruit dat dit groepje van 

zo’n 6 personen zo groot zal worden dat ze nog maar net in de grote zaal passen. 

En ik zeg – dat als dat gaat gebeuren – dan zal Jefta niet meer hetzelfde zijn. Want 

God wil wel – ook met Jefta – als zijn leger echt op gaat staan, dan gaat het 

wonderen regenen.  

Daar verlang ik naar en u ook – maar meer nog – Jezus ook – daarom benadrukt Hij 

het gebed, en Hij gaf ook het voorbeeld door zich regelmatig af te zonderen om te 

bidden – let maar eens op hoe vaak je leest dat Hij gebeden heeft – echt heel veel! 

God is goed, en dat laat Hij regelmatig zien – er gebeuren nog regelmatig wonderen 

– en wat zuur is. Vaak krijgt hij daar de eer niet voor. Zo weigeren veel artsen te 

geloven dat God geneest, hun verklaring is dan altijd “Ja zoiets gebeurt wel vaker” – 

Ja dat klopt – God geneest vaker! 



Maar moeten we dan op zoek naar volhardend bidden en net zo lang doorgaan tot 

we wonderen zien gebeuren? En wat dan als we geen wonderen zien, hebben we 

dan tekort geschoten: oeps we zijn weer terug bij af… Nee bidden is goed maar wij 

zijn niet verantwoordelijk voor de wonderen… God wil dat we elkaar liefhebben. 

Op de vraag van een wetgeleerde:  

“Meester, wat is het grootste gebod in de wet?” 
antwoordde Jezus: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel 
en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is 
daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.”  (Mat. 22:36-39) 
 
En in Johannes 13:34-35 geeft Jezus opnieuw dit gebod:  

Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo 

moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat 

jullie mijn leerlingen zijn. 

Ook Paulus acht (in 1 Korintiërs 13) de liefde hoger dan alle andere zaken. 

Het mission statement van Jefta is mooi – het zegt: Jefta wil Gods liefde, zoals 

Jezus die leerde, doorgeven aan mensen in Breda en omstreken, zodat zij gaan 

groeien in hun relatie met God en met elkaar. 

En ik wil eens proberen te laten zien hoe dit in de praktijk werkt, hoe dit een 

partnerschap met God vormt … aan de hand van een schema: 

 

Een probleem is - dat we als we het hebben over goede daden – we snel geneigd 

zijn om dit in de discussie te mengen van redding door werken in plaats van redding 

door geloof. Als dit de ingang van de discussie is, dan is het een keuze tussen (1) 

aan de zijlijn blijven staan en gelaten afwachten en weinig vrucht dragen versus (2) 

een wettisch geloof dat voeding geeft aan twijfel in persoonlijke redding. Beide is 

niet goed! Er is nuance nodig.  



- Redding = Alleen het gevolg van genade 

- Redding = Alleen te verkrijgen door geloof – dat je uit genade ontvangen hebt 

- Redding = Is dus uitsluitend te danken aan Gods grootheid   

maar door die redding is herstel mogelijk en door dit herstel ben je inzetbaar in 

Gods koninkrijk. Je gaat waarderen wat God waardeert. Je gaat steeds meer kijken 

met Zijn ogen, je gaat steeds meer voelen met Zijn hart. Veroordeling maakt dan 

plaats voor liefde en genade. 

 

Je inzet voor het koninkrijk van God staat dus volledig los van het verkrijgen van 

redding, maar is er een gevolg van. Paulus zegt het zo in Efeze 2:8-10 

Door Zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet 

aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand 

kan zich erop laten voorstaan.  

Want Hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de 

weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid 

Lees de volgorde: Dit kan je niet omkeren! Zoek liever eerst het koninkrijk van God, 

en (pas) dan zullen al die andere dingen… 

Ik wil afsluiten met de opening: Je kan me afvragen: “Heb ik wel goed en effectief 

meewerkt aan de uitbreiding van het koninkrijk van God?” en je zou kunnen 

concluderen dat dit niet zo best is gezien de (voor jou zichtbare) resultaten. 

Daarom wil ik je uitdagen om: 

1. je ten dienste van Gods koninkrijk te stellen.  

2. gewoon probeert om lief te hebben, omdat Jezus ons eerst lief had. Aan die liefde 

is namelijk te zien dat je Zijn leerling bent. 

3. Beoordeel het resultaat van jouw inspanningen voor Gods koninkrijk niet zelf, 

maar vertrouw in plaats daarvan op God – Hij is het immers, die geloof schenkt. 

4. Als je God toe laat jou te herstellen in plaats van maar te zwoegen, dan kan Hij je 

inzetten zoals Hij wil. 

Amen! 


