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“Zo de Heer wil ...” Een vraag die mij al heel mijn leven bezig houdt (ik ben christelijk opgevoed) is: wat wil de Heer?
Meer bepaald: wat wil de Heer met mijn leven? Veel mensen denken dat God bij iedereen handelt zoals Hij heeG
gehandeld bij Abraham en Mozes. Een stem uit de hemel vertelt hun wat ze moeten doen en alles is duidelijk. Ten
minste, ze hopen dat Hij zo bij iedereen handelt. Want, laten we eerlijk wezen, het leven zou een stuk makkelijker
zijn als God alles leSerlijk voorschreef. Maar ook dat moet weer worden gerela,veerd. Je zult maar de beloGe krij‐
gen dat je een groot volk gaat voortbrengen en vervolgens je zoon moeten oﬀeren. Ik denk dat Abraham wel eens
heeG gedacht: Here God, kunt U niet iets minder duidelijk zijn?
Dus eigenlijk willen we dat God laat weten wat Hij wil op het exacte moment dat wij het willen weten. Al biddend
hopen we dat God zijn stem laat horen, ook al geloven we er eigenlijk niet echt in. Want diep in ons hart weten we
allemaal dat God niet luistert. Dat we het uiteindelijk toch gewoon zelf moeten beslissen. Het liefst zijn we dan wel
uitgeslapen anders zijn we te chagrijnig om goede beslissingen te nemen en dingen posi,ef te zien.
Laatst zei iemand dat God het op je hart kan leggen (een graag gebruikte zinsnede) om geld aan iemand te geven.
Toen vroeg ik: Maar hoe gaat dat dan? Hoe weet je nu dat God iets op je hart legt? De criteria die veel mensen
gebruiken om dat te weten zouden er bij mij voor zorgen dat dagen van zesender,g uur nog te kort zijn voor wat ik
allemaal op mijn hart heb. Ik geloof dat het dus zo niet werkt. Integendeel, als iemand nood heeG, zegt Johannes,
dan moet je die helpen. Dat hoeG God niet op je hart te leggen.
Het thema van Gods wil (en dat schrijf ik in alle eerbied) is een moeilijk thema. Vaak wordt er geleerd dat je leven
eigenlijk al een blauwdruk kent, ergens weggeschreven in de sterren en die God alleen kan lezen. Het komt er dan
maar op neer om steeds weer te zoeken naar die wil. O wee als je een verkeerde beslissing neemt; dan handel je
niet naar Gods wil en ben je uitermate slecht bezig. Meestal komt deze conclusie na een reeks tegenslagen. De twij‐
fel slaat toe en je vraagt je af of je wel hard genoeg naar Gods wil hebt gezocht. Ben je nog niet zeker van Gods wil,
dan moet je maar gaan vasten, wie weet krijgt God dan wel genoeg medelijden met je en laat Hij het alsnog zien.
Net zoals een hongerstaking asielzoekers helpt om drie maanden langer in ons land te verblijven.
Zou God willen dat we zo met zijn wil omgaan? Ik geloof dat het belangrijk is dat we in anankelijkheid van Hem
gaan leven. God heeG geen blauwdruk van ons leven vastgelegd, maar heeG ons zijn Geest, zijn Woord, elkaar en
een gezond verstand gegeven om te weten hoe we moeten handelen. Vervolgens moeten we alleen maar springen
en erop vertrouwen dat het elas,ek niet te lang is.
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“Zo de Heer wil...” Deze soevereiniteit gaat verder dan mijn bekrompen, postmodernis,sche leventje. Want God
wil meer dan alleen mijn leven bepalen. Ik vraag me vaak nog af wat God wil met mijn leven. Maar ik begin door te
krijgen dat God liever heeG dat ik me afvraag hoe mijn leven in zijn wil past.

Als zowel de vorige als de huidige general secretary van Ichtus aan‐
raden om eens een boek van de anglicaanse bisschop N. T. Wright te
lezen, dan raakt iemand als ik geïntrigeerd. Toen begin 2008 zijn boek
Surprised by Hope verscheen, voegde ik het aan mijn ‘te lezen’ lijstje
toe. Een beslissing die ik me niet beklaagd heb.
Het boek is opgebouwd uit drie delen: het verleden, de toekomst en
het heden. Het eerste deel is een kader voor de rest van het boek.
Wright stelt het probleem hier heel duidelijk: we zijn geneigd om veel
over christelijke hoop te spreken, maar we begrijpen vaak niet wat het
precies inhoudt. Vervolgens focust hij op de oorsprong van onze hoop:
Christus’ oﬀer, en vooral Zijn lichamelijke opstanding.
In het tweede deel heeG Wright het over de toekomst. Hij haalt een
voor een de ideeën die we over het hiernamaals hebben onderuit en
toont op een grondige Bijbelse basis dat het helemaal niet om de hemel
te doen is. Het gaat namelijk om het ‘leven na het leven na dit leven’.
De hemel is daarbij een soort wachthuis waar de mensen die sterven
verblijven tot God de nieuwe aarde en de nieuwe hemel maakt.
‘Redemp'on doesn’t mean scrapping what’s there and star'ng again
from a clean slate but rather libera'ng what has come to be enslaved’.
Christelijke hoop voor de toekomst is niet vrijblijvend voor het heden.
Doordat we vaak teveel eenzijdige aandacht hebben voor het hierna‐
maals, vergeten we de opdracht die christenen hebben op deze aarde.
Het is een missie die bestaat uit het bouwen aan, verkondigen van en
het daadwerkelijk leven het Koninkrijk van God. Ecologie, sociale rech‐
tvaardigheid, eerlijke handel… het zijn allemaal onderwerpen waar we
als vertegenwoordiger van het Koninkrijk mee bezig zouden moeten
zijn.
Surprised by Hope geeG wat de ,tel belooG en blijG je tot op de laatste
bladzijden verrassen. Dit boek dat je moet gelezen hebben. Het is een
oproep om in onze huidige wereld zorg te dragen voor elk aspect van
de schepping. Niet uit schuldgevoel, maar uit de passie en energie die
uit onze christelijke hoop voortvloeien.
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