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Het herstel van
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een serie over intimiteit, identiteit en autoriteit

Hoe lees je dit?
Hier wat tips om dit boekje zo te lezen dat het je hart kan raken:
•
•
•

Lees 1 bladzijde per keer. Dat duurt ca. 5 minuten.
Lees het biddend. Vraag God of Hij je wil leiden en of Hij dingen die op
dit moment belangrijk voor je zijn eruit wil lichten.
Gebruik het in je tijd met God. Vertrouw dat Hij tot je spreekt, neem tijd
om te lezen, bidden en luisteren.

Heeft het je geholpen en gezegend? Deel het boekje dan uit!

LifeBuilding is de naam van de onderwijs series van Connectkerk.
Wij helpen mensen om hun leven te bouwen op Wie Jezus is,
wat Jezus doet en wat Jezus zegt in Gods Woord.
www.connectkerk.nl

- inleiding -

HET HERSTEL VAN
GODS KONINGSCHAP
Als Connectkerk zijn we altijd op zoek naar verbinding.
Hoe kunnen we ons connecten, verbinden, naar boven, binnen en buiten?
Hoe kunnen we dichtbij God leven, hoe doen we dat samen als gezin, als
gemeente, en hoe kunnen we het Goede dat we ontvangen hebben uitdelen aan
de mensen om ons heen?
Het onderwijs op zondagochtend is een middel om ons denken te vernieuwen,
zodat we steeds meer in lijn gaan denken en leven met wat Gods Woord zegt.
Van begin juni tot half oktober 2016 hebben we ons onderwijs gericht op “Het
herstel van Gods Koningschap”, in ons eigen, dagelijks leven. Dat hebben we
gedaan aan de hand van de kopjes ‘intimiteit, identiteit en autoriteit’. Hoe kunnen
we gezond gaan leven in verbinnding met God (leven in intimiteit), hoe mag dat
er in ons leven gaan uitzien (in onszelf en in onze relaties, onze identiteit) en hoe
kunnen we dat gaan uitleven in deze wereld (leven in autoriteit).
Dit boekje bevat een korte samenvatting van het onderwijs dat we telkens in deze
serie van 3 kopjes gehouden hebben, aan de hand van mensen uit de bijbel:
Jozua, David, Esther, Jezus, en enkele discipelen.
We bidden dat dit onderwijs je zal helpen en stimuleren om inderdaad te gaan
leven vanuit intimiteit, vanuit het weten dat je een geliefd kind van God bent, en
dat je identiteit in Hem geworteld is. Dat je vanuit Zijn oneindige liefde en kracht
deze wereld in zult gaan als ambassadeur van Gods Koninkrijk, om te gaan leven
in autoriteit en om het goede nieuws van Gods Koningschap te kunnen uitdelen
met de mensen om je heen.
We ain’t seen nothing yet!
Gods zegen,
Oscar Biesheuvel
Voorganger Connectkerk

Jozua en intimiteit

TENT VAN ONTMOETING

Jozua kennen we als ‘de opvolger van Mozes’, als degene die uiteindelijk het volk
Israel het Beloofde Land in mocht brengen. Maar daar ging heel wat aan vooraf!
Dat geldt ook voor ons eigen leven; vaak kunnen we zo gericht zijn op ‘het uiteindelijke, zichtbare resultaat’, dat we vergeten dat daar een proces aan vooraf gaat.
Zo lezen we dat Jozua altijd te vinden was in de buurt van ‘de tent van ontmoeting’. Mozes had, als leider van het volk, toegang tot deze bijzondere plek, een tent
waarin hij God ontmoette, waar hij leiding en wijsheid ontving. Wanneer Mozes in
die tent was, was Jozua nooit ver weg, en wanneer Mozes weer terugging naar
het volk, bleef Jozua in de tent. Hij had in de gaten dat autoriteit en leiderschap
voortvloeien uit een relatie met God Zelf!

TROUW IN HET KLEINE

God had zijn oog op Jozua, uiteindelijk zou hij de nieuwe leider van Zijn volk
worden. Wat een roeping, wat een eer! Maar dat betekende niet dat Jozua rustig
kon wachten op zijn tijd, of dat het hem vanaf nu wel allemaal aan zou komen
waaien. Nee, Jozua was, hoewel een leider, gewoon deel van het volk. Hij liep
gewoon mee door de woestijn, vocht mee toen het volk werd aangevallen, was
een van de spionnen, noem maar op. Hij was trouw in de kleine, soms onzichtbare
taken die gedaan moesten worden. Dat is ook een sleutel voor ons. Soms kunnen
we denken dat ‘werk’ niet geestelijk is, en dat een ‘roeping’ alleen maar te maken
heeft met een podium-bediening. Als we kijken naar het leven van Jozua leren we
dat trouw zijn in de gewone, dagelijkse dingen helemaal bij het leven met God
hoort.

GODS WOORD

Voordat Jozua een leider werd was hij jarenlang een dienaar. Hij diende het volk
Israel, hij diende de leider Mozes, en hij diende de God van het volk trouw. Toen
het echter tijd was geworden om zijn nieuwe rol als leider van het volk op zich
te nemen sprak God heel duidelijk tegen hem. “Wees sterk en dapper”, werd
een paar keer herhaald, maar ook het belang van het lezen van het Woord, en
het houden aan de regels. Dan zou hij succes hebben bij alles wat hij zou doen.
Opnieuw, succes in het zichtbare begint in het onzichtbare. Het succesvol innemen van een plek van autoriteit begint bij het zoeken van een gezonde intimiteit
met God, en het lezen en kennen van Zijn Woord.

Jozua en identiteit

KLAAR VOOR DE STRIJD

Na een reis van veertig jaar door de woestijn is het volk van Israel, onder leiding
van Jozua, klaar om het Beloofde Land in te nemen. Een keer eerder hadden ze
op dit punt gestaan, jaren daarvoor, maar toen dreven angst en ongeloof hen
terug de woestijn in. Dat zou ze niet nog eens gebeuren! Eerst gebeurde er een
bijzonder wonder; het water van de Jordaan trok zich terug zodat het volk zomaar over kon steken, met de Ark van het Verbond voorop. De volken in het land
beefden van angst, Israel was klaar voor de overwinning! Maar toen sprak God
iets wat ze nooit verwacht hadden.

BESNIJDENIS

Voordat het volk van Israel het land in mocht gaan nemen sprak God tegen Jozua.
Alle mannen moesten besneden worden. Wat? Net nu het volk klaar was om eindelijk ten strijde te trekken moeten ze besneden worden? Waarom? Het werd tijd
dat ze, als volk, hun identiteit opnieuw in God Zelf zouden vinden. De besnijdenis
was een duidelijk teken van het verbond dat God met Abraham, de stamvader
van het volk, sloot. Ze moesten gaan leren dat niet hun kracht, hun voorbereiding,
hun planning en hun aantal doorslaggevend zou zijn. Dat zou ze onafhankelijk en
trots kunnen maken. Nee, hun identiteit, hun waarde werd opnieuw gevonden en
bevestigd in het verbond, in God Zelf.

STRATEGIE

Samen met Kaleb was Jozua de enige die niet besneden hoefde te worden. Zij
waren de enigen die in Egypte geboren waren, en daar dus ook al besneden
waren. Jozua hoefde zelf niet te herstellen van deze door God ingestelde wachttijd. Jozua kon zich gaan voorbereiden op de strijd, op plannen maken. Maar ook
hij werd even stilgezet voordat hij weer verder kon.
Terwijl Jozua zich aan het bezinnen was op een tactiek om Jericho in te nemen,
ontmoet hij de aanvoerder van het leger van de Heer. Hij vertelt aan Jozua wat
Gods strategie is om deze onneembare stad in te nemen. En ook dat gaat weer in
tegen alle logica en zelfbedachte plannen. Ook Jozua mocht leren dat zijn identiteit niet gevonden werd in zijn eigen kunnen, maar in het wandelen met en gehoorzaam zijn aan God Zelf. Soms kan onze drukte ons afleiden van dat wat er
echt toe doet, namelijk het kennen van God en gehoorzaam zijn aan wat Hij zegt.

Jozua en autoriteit

JERICHO

Jozua had als opvolger van Mozes de opdracht om het Beloofde Land in te gaan
nemen. Dat was de opdracht, met daarbij de belofte dat God Zelf er voor zou
zorgen dat ze succesvol zouden zijn. God had het beloofd, Hij zou het doen,
maar Jozua en het volk van Israel moesten daarvoor wel in beweging komen. Niet
zomaar in beweging komen en doen wat ze zelf wilden, nee, ze moesten luisteren
naar Gods aanwijzingen. In het geval van het innemen van Jericho betekende
dat heel specifiek dat ze rondom de stad moesten gaan lopen. Niet zomaar gaan
vechten, erop af gaan en proberen iets te forceren, maar in gehoorzaamheid aan
God deze onneembare stad innemen.

AI

Na Jericho gaat het volk van Israel op weg naar de volgende stad die ze in
willen nemen, de stad Ai. De eerste keer dat ze daar gaan vechten lijden ze echter
een nederlaag. Iemand van het volk was ongehoorzaam geweest aan wat God
had gezegd tijdens de inname van Jericho, en dat had een direct gevolg voor
deze strijd. Wandelen in autoriteit betekent niet dat we zodaar alles kunnen doen.
Luisteren naar Gods aanwijzigen is de belangrijkste sleutel tot succes!

INVLOED UITOEFENEN

Als we het hebben over autoriteit, dan heeft dat alles te maken met macht, met
invloed uitoefenen. Jozua deed dat als leider van het volk Israel. Vanuit Gods
Woord leerde hij wat het juiste was om te doen, en zolang hij dat trouw deed was
hij succesvol. Wij, als christenen, zijn ook geroepen om invloed uit te oefenen in de
wereld om ons heen. Wanneer we Jezus aannemen, ons bekeren en laten dopen
en vervuld zijn met de Heilige Geest, dan is er voor ons ook een belofte en een
opdracht; Zijn getuigen zijn. We zijn als ambassadeurs van Zijn koninkrijk erop uit
gestuurd om invloed uit te oefenen en te vertellen over de goedheid en genade
van God door Jezus. En dat gaat niet vanzelf! Er zijn tal van belemmeringen en
obstakels wanneer je wilt gaan wandelen in autoriteit. Angst voor het onbekende,
of angst om te mislukken, om wat mensen over je denken. Onzekerheid, of omstandigheden die niet meewerken. Er zijn heel veel redenen waarom we ons laten
afhouden van het getuigen van Jezus. Als we ons echter op die obstakels blijven
richten dan verandert er niets. Zodra we onze ogen op Jezus en op Zijn belofte
gaan richten, dan zullen we zien dat God ook nog vandaag een God van wonderen
is, en dat wanneer wij in beweging komen, dat Hij ons helpt, leidt en bevestigt.

Jozua en intimiteit, identiteit en autoriteit

SAMENVATTING

Het verhaal van Jozua is een bijzonder verhaal, en goed om eens helemaal in zijn
geheel door te lezen. Hoe hij uiteindelijk in zijn bestemming komt, hoe hij leert om
sterk en dapper te zijn en de plek van Mozes als leider van het volk Israel over
te nemen, heel bemoedigend, en tegelijk een mooie uitdaging om ook zo in het
leven te gaan staan. Vanuit een plek van intimiteit en het kennen van Gods Woord
en stem, leren te leven vanuit onze identiteit in God Zelf gaan staan op een plek
van autoriteit.

LEZEN

Het verhaal van Jozua begint al in het boek Exodus, omdat hij een deel is van het
volk Israel dat in slaverbij was in Egypte. Het verhaal gaat daarna verder in Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Daarna komt het boek dat genoemd is naar de
hoofdpersoon, het bijbelboek Jozua.

WAT VALT JOU OP?

Gebruik deze ruimte om op te schrijven waar je aan denkt bij dit verhaal.

David en intimiteit

GOD IS DEGENE DIE ONS VORMT

In de bijbel lezen we dat God als een pottenbakker is, en dat wij als klei zijn
in Zijn handen. Laten we dit beeld in ons achterhoofd houden wanneer we het
verhaal over David gaan bekijken. God vormt ons, we zijn nog niet af! Ook
wanneer we christen worden en Jezus gaan volgen, dan nog is niet ‘alles plotseling anders’. We leren hoe David zich overgaf aan een periode van ‘gevormd
worden’ en dat wij, wanneer we dat ook doen, gaan groeien in een leven vol
intimiteit met God, vanuit een gezonde identiteit, op een plek van autoriteit.

DE EERSTE ZALVING

David wordt als jonge jongen, als jongste van het gezin, gezalfd tot koning. De
profeet Samuel doet dit in opdracht van God zelf, terwijl Saul nog koning is. David is een herdersjongen die trouw voor zijn schapen zorgt en van God houdt.
Deze zalving veranderde niet direct iets aan zijn leven, hij bleef trouw in de kleine
dingen en moest leren om te gaan met flink wat tegenslag! Na mooie successen,
zoals het verslaan van Goliath en het trouwen met een prinses, kwam zijn leven in
gevaar en moest hij vluchten voor koning Saul. Ondanks dat hield David zijn hart
oprecht en wilde hij niet het recht in eigen hand nemen; hoewel hij Saul had kunnen doden bleef David wachten op God, op zijn plan en uitkomst. Veel van Davids
psalmen zijn geschreven in deze periode van wachten.

DE TWEEDE ZALVING

Nadat Saul gestorven was werd David tot koning gezalfd over een klein gedeelte
van Israel. Een gedeeltelijke vervulling van de belofte dus. Maar ook nu bleef David God Zelf belangrijker vinden dan de belofte. David wist dat deze periode van
wachten en testen hielp om uiteindelijk sterker te worden. “Het zijn sterke benen
die de weelde kunnen dragen”, en dat geldt ook in Gods Koninkrijk. Davids benen
werden flink getraind om de zalving en positie op een goede manier te kunnen
dragen. Dat wat in het verborgene, in de intimiteit met God, gebeurt, bepaalt uiteindelijk de plek die we in mogen gaan nemen.

DE DERDE ZALVING

Uiteindelijk werd David tot koning gezalfd over heel Israel. De belofte kwam in vervulling! En hoewel David ook best fouten maakte, zijn basishouding was er altijd
een van “God op de eerste plaats”. Als God zijn plek van Koning in ons leven in
mag nemen, zullen ook andere dingen uiteindelijk op hun plek gaan vallen. Als we
ons leven van “intimiteit met God” op orde hebben, dan zal onze identiteit gezond
zijn, en zulllen we op een juiste manier onze plek van autoriteit kunnen innemen.

David en identiteit

INTIMITEIT & IDENTITEIT

Davids naam heeft een mooie betekenis; Geliefde. En dat zien we terug in zijn leven. David hield veel van God, en hij wist dat God veel van hem hield. Met dezelfde
passie waarmee David van God hield was hij ook een strijder. Een reuzendoder,
en iemand die ‘tienduizenden versloeg’. Dat komt ook terug in het Hebreeuwse
woord ‘Nashaq’. Dat heeft twee betekenissen: enerzijds betekent het ‘passievol
kussen’, en anderzijds ‘bewapenen voor de oorlog’.

GOD OP DE EERSTE PLEK

David kende als jonge jongen de afwijzing van zijn ouders en familie. Hij was als
herdersjongen vaak alleen te vinden in het veld. Daar zien we dat David, ondanks
zijn pijn en verdriet, zich ging richten op God. Hij werd verslaafd aan Gods aanwezigheid! Dat zien we in heel Davids leven terug; als jonge jongen kiest hij voor
God, later als jonge man zet hij God op de eerste plek, en ook later als koning kiest
hij voor ‘1 ding’ (Psalm 27;4), bij God te zijn, alle dagen van zijn leven.

VERTROUWD MET GOD

Een van de belangrijkste dingen die David deed als koning was het terughalen
van de Ark van het Verbond. David wilde Gods aanwezigheid in het land, en de
ark was daarvan toen het belangrijkste teken. David was vertrouwd met Gods aanwezigheid, had een vertrouwelijke omgang met Hem. Daarom noemde God David
‘een man naar Mijn hart’. God wil ook vertrouwd zijn met ons! Je kunt het goed
vergelijken met een vader die graag bij zijn kinderen is. Terwijl kinderen vaak druk
kunnen zijn met van alles en nog wat, ook een heleboel leuke en goede dingen,
heeft een vader altijd het verlangen naar contact, even op schoot knuffelen en
gewoon samen zijn. En vaak neemt de vader zelf het initiatief! Aan ons dus de
vrijheid om op die uitnodiging in te gaan en tijd met de Vader te nemen.

VALKUILEN

Er zijn echter ook valkuilen bij het zoeken naar God. Soms zoeken we Hem alleen
omdat wij verandering willen, we zijn ontevreden met onszelf. “Heer verander mij”.
Of soms zoeken we Hem vanuit een soort ambitie. We willen kennis, profetische
woorden, uiterlijke tekenen. Terwijl het om Hem zou moeten gaan.

MEDITEREN

God nodigt ons uit om te mediteren op Zijn Woord. Neem de tijd, herkauw op wat
Hij zegt in de bijbel. Soms voel je je er fantastisch bij en heb je heerlijke tijden,
soms is het wat lastig en gaat het niet vanzelf. Maar laat je niet leiden door je gevoel, aanbid Hem voor wie Hij is. De Kerk wordt gezond wanneer we Hem de plek
in ons leven geven die Hem toekomt.

David en autoriteit

LOSKOMEN VAN HET VERLEDEN

Soms hebben we negatieve dingen met autoriteit en autoriteitsfiguren meegemaakt. Maar God wil nieuwe dingen doen. Het is goed het oude achter je laten, en
iets nieuws daarin te ontvangen. God gaat het doen. Geef het aan Hem. Laat het
los en je zult er los van komen.

AVONTUUR

David was nog maar jong toen hij gezalfd werd. Hij was toen doordrongen van Gods
Geest. Op ca. zijn 21e versloeg David de grote reus Goliath. Het leven van David
is vol avontuur, onrecht, arglistigheid, gebed, etc. David is voortdurend in oorlog.
David had een kans om Saul te vermoorden. Maar David deed dit niet. Op een dag
hoort David dat Saul dood is. David vraagt aan God “wat mag ik doen?” David was
intiem met God. David had zijn identiteit in God. En David nam autoriteit door God.

AUTORITEIT IN GOD

David vroeg telkens om raad aan God. De leiders zien dat David
trouw en goed voor hen is geweest. Ze willen daarom dat hij een grote
positie krijgt. Ze zien dat hij de vijanden heeft aangepakt. Ze hebben vertrouwen in zijn leiderschap en koningschap. De roeping van David
krijgt herkenning en erkenning. Hij krijgt mensen die hem steunen en helpen.

JERUZALEM

Als tweede stap neemt David de bergstad Jeruzalem in. De tegenstanders
bespotten en honen David. Ze zeggen “zelfs de doven en blinden kunnen jou nog
aanpakken”. Als we niet eerlijk willen zien wie God is, dan zijn we ook blind en
doof. We hebben dan ogenzalf nodig. David wendt zich keer op keer tot God. Op
een dag is David eindelijk koning. Wat gaat hij doen? David ging de Ark van het
verbond halen. Een beeld van Gods macht en autoriteit. Als de Ark in Jeruzalem
is, dan geeft David alle eer aan God. Daarna neemt David strategische plekken in.
Hij zet daar juiste leiders en personen. David handelden met wijsheid en autoriteit.
God geeft wijsheid waardoor we in autoriteit kunnen wandelen!

GENADE

David wist dat hij afhankelijk was van Gods genade, en hij deelde die genade ook
zelf uit. In 2 Samuel 4 lezen we het verhaal over Mefiboseth, de kreupele zoon
van Jonathan. David ontfermt zich over deze man, die zichzelf beschouwt als een
‘niemand’. Maar David noemde hem bij zijn naam (zijn naam betekent ‘ik vernietig
afgoden en schaamte’). Door David kon Mefiboseth hersteld worden in zijn identiteit en autoriteit. Dat is pas echt wandelen in autoriteit, dat we anderen in hun
bestemming laten komen!

David en intimiteit, identiteit en autoriteit

SAMENVATTING

Het leven van David staat bol van de verhalen over intimiteit met God, raad vragen
aan Hem, zijn wijsheid zoeken, tijd met Hem doorbrengen. Daarnaast staat David
bekend als strijder, als degene die Goliath en ‘tienduizenden’ versloeg. Deze twee
schijnbare uitersten komen bij elkaar in het Hebreeuwse woord ‘Nashaq’. Worship
& warfare is dan ook een passende titel voor het leven van deze man naar Gods hart.

LEZEN

Om een goed beeld te krijgen van het leven van David, kun je het beste beginnen
te lezen in 1 Samuel. Daar begint het verhaal over de profeet Samuel, en al gauw
komt koning Saul erbij, en later David. Het verhaal eindigt dan na 2 Samuel, maar
om een kijkje in Davids hart te nemen kun je je ook gaan verdiepen in de psalmen
natuurlijk!

WAT VALT JOU OP?

Gebruik deze ruimte om op te schrijven waar je aan denkt bij dit verhaal.

Esther en intimiteit

GODS NAAM

Een van de dingen die je wel eens hoort of leest wanneer het over het bijbelboek Esther gaat is dat Gods Naam er niet in voor zou komen. En op het eerste
gezicht is dat ook zo. Nergens lees je in dit boek “En toen zei God”, of “En God
greep in”. En toch kun je, onder de oppervlakte, de Naam van God ontdekken. De
schrijver heeft op verschillende plekken de letters YHWH (de manier waarop
Joden de naam van God spellen) als acrostichon (de eerste letters van opeenvolgende woorden) geschreven. Voor heidenen bijna niet te vinden, voor Joden een
gebruikelijke manier om een boodschap over te brengen. Dat is niet alleen een
leuk weetje, maar ook een mooi beeld voor hoe God altijd aanwezig is in je leven.
Ook als je het even niet duidelijk ziet, voelt of merkt, Hij is er altijd!

OP ZOEK NAAR EEN BRUID

Het verhaal van Esther speelt zich ongeveer 2500 jaar geleden af, in het koninkrijk
van Perzie, het huidige Iran. Het volk van Israel is in ballingschap in dit vreemde
land, onderdruking ligt op de loer.. We lezen dat de koning, Ahasveros, op zoek
is naar een koningin, een bruid. Het verhaal leest als een roman, maar er zitten
enkele mooie lagen in! Net als die koning Ahasveros is ook onze God op zoek
naar een bruid, een koningin. Iemand om intimiteit en autoriteit mee te delen. Niet
alleen een bruid, niet alleen een koningin. Beide, gebundeld in 1 persoon. Ahasveros vond Esther, God vond in jou en mij iemand op wie Hij ‘een oogje heeft’.

EEN TIJD VAN VOORBEREIDING

Voordat Esther toegang kreeg tot de koning was er een tijd van voorbereiding.
In Esther 2:12 lezen we dat ze zes maanden behandeld werd met mirre, en zes
maanden met balsem. Mirre en balsem. Natuurlijk zijn dit natuurproducten en doen
ze wat goeds voor je huid, en in het geval van Esther werkte het blijkbaar goed! In
de bijbel staan deze producten ook beeld voor geestelijke waarheden; mirre staat
vaak voor lijden en sterven, en balsem staat vaak voor rust en genieten.
En als we eerlijk zijn kennen we deze tijden allemaal in ons eigen leven. Niet netjes
zes maanden het een en dan het ander. Bij ons loopt het door elkaar. Maar, en
daar zit de crux, we hebben deze perioden allemaal nodig om ons voor te bereiden op ons ‘bruid en koningin worden’. God bereidt ons voor op intimiteit en
autoriteit in en door Hem. Dat betekent dat wij de perioden van mirre en balsem
beide mogen omarmen, en gaan zien dat Hij er altijd bij is.
Vertrouwen we God in tijden van mirre? Als dingen tegen zitten, als er pijn, tekort,
verdriet is? En werken we zelf actief mee in het ‘sterven aan onszelf’? Denk aan
actief bidden, geven, vasten, vergeven, dienen?
En kunnen we genieten van tijden van balsem? Van rust, Gods aanwezigheid,
tijden van aanbidding, voor ons laten bidden?

Esther en identiteit

WESTERS VS. BIJBELS

Als westerling leggen wij vaak heel veel nadruk op ‘onze relatie met God’. We
leren om te kijken naar onze ‘individualiteit’. Wie ben ik, wat vind ik belangrijk,
wat vind ik leuk, waar ben ik goed in, wat zijn mijn gaven, mijn talenten, wat is
Gods plan voor mijn leven, et cetera. Ik, mij, mijn, woorden die ook in de kerk heel
belangrijk gemaakt worden. Heel begrijpelijk! Toch worden we telkens weer uitgedaagd om niet zozeer te kijken naar onze ‘individualiteit’, maar naar onze identiteit. En die vinden we in Christus. Dat is een bijbelse manier van kijken naar wie
we zijn. Allereerst kijken we naar ‘wie we zijn in Hem’. Esther was, als deel van
haar volk, in ballingschap. Dat kwam dus niet zozeer door haar individu, maar
door het volk waar ze bij hoorde. Het grotere plaatje beinvloedde haar verhaal. En
dat geldt ook voor ons. Als we ons verhaal willen snappen, moeten we kijken naar
het grotere plaatje, en dat zien we als we kijken naar Christus.

IN CHRISTUS

Een goed beginpunt om te gaan zien wie ‘we’ zijn is de Efeze brief. De eerste twee
hoofdstukken staan bol van beloften en kenmerken van wie we zijn ‘in Jezus Christus’. In Hem zijn we heilig en zuiver, in Hem zijn we Gods kinderen, in Hem zijn we
verlost en zijn onze zonden vergeven, in Hem zijn we gemerkt met het stempel van
de Heilige Geest, in Hem zijn we gevuld met dezelfde kracht die Jezus uit de dood
deed opstaan, in Hem zijn we een deel van Zijn lichaam, in Hem zijn we levend
gemaakt en gered, in Hem zijn we gemaakt en voorbereid voor goede daden. In
Hem. Daarin vinden we onze identiteit. Daar zien we het grotere plaatje.

MORDECHAI

Behalve het feit dat Esther deel uit maakte van het Joodse volk, maakte ze ook
deel uit van het gezin van Mordechai. Hij had Esther geadopteerd en speelde een
hele belangrijke rol in haar leven. Hij gaf haar raad, advies, kennis en moedigde
haar aan om haar positie van autoriteit te gebruiken om een volk te redden.
Hebben wij zulke mensen in ons leven? Hebben wij een Mordechai, iemand
die ‘boven’ ons staat en naar wie we toe kunnen gaan voor hulp, advies,
goede raad? En hebben wij een Esther in ons leven? Iemand in wie wij tijd en
energie investeren, iemand in wie wij het zien zitten en die we aanmoedigen
om te groeien in zijn of haar relatie met God, en in het wandelen in autoriteit?
Beiden hebben we nodig!

Esther en autoriteit

MET HET OOG OP DEZE TIJD

Wanneer Esther koningin is, stelt koning Ahasveros een belangrijke minister aan,
Haman. Deze Haman blijkt het op het Joodse volk gemunt te hebben, zeker nadat Mordechai niet voor hem wil buigen. Hij smeed plannen om alle Joden in het
hele rijk van Ahasveros op 1 dag te laten doden. Wanneer Mordechai hiervan
hoort gaat hij naar koningin Esther om haar te vragen in te grijpen, hoewel dat met
gevaar voor eigen leven zal zijn. Zijn woorden klinken ook nu nog. “Wie weet ben
je wel op deze positie gekomen met het oog op deze tijd”. Esther is niet zomaar
toevallig konigin geworden, God heeft hier heel duidelijk een bedoeling mee. De
vraag is of zij dat zelf ook wil zien en de macht en invloed die ze heeft gekregen zal
inzetten voor een hoger doel dan haar eigen comfort, gemak en zelfs veiligheid.

NAAR DE KONING

Esther besluit gehoor te geven aan de oproep van Mordechai. Ze gaat, na een
periode van vasten, naar de koning om haar volk te redden. Maar zomaar naar de
koning gaan, dat mocht eigenlijk helemaal niet, zelfs niet als vrouw van de koning!
Alleen op uitnodiging was je welkom, anders zou er een straf kunnen volgen. Alleen
als de koning zijn scepter zou uitstrekken zou Esther inderdaad welkom zijn en haar
verzoek mogen neerleggen bij de koning. Ze waagt echter de stap, koning Ahasveros heet haar inderdaad welkom en het eind van het verhaal is dat haar volk op een
bijzondere manier gered wordt. Maar daar was wel een stap van Esther voor nodig!

EEN STAP NEMEN

Deze stap van Esther is zo herkenbaar. Hoe vaak gebeurt dat wel niet in verhalen
in de bijbel, dat mensen wel de eerste stap kennen, maar niet weten wat daarna
gaat gebeuren? En juist dat is het leven met God; stap voor stap wandelen in
geloof, in vertrouwen dat Hij erbij is en een plan heeft met ons en voor ons. Dat
gold voor Esther, en dat geldt ook voor ons. Wandelen in autoriteit is vaak simpelweg een eerste stap in gehoorzaamheid durven zetten. Een gesprek met een
collega of klasgenoot aanknopen, misschien wel durven te bidden voor iemand
die je kent, of iemand die je voor het eerst ziet? Als we gaan inzien dat we strijden, niet tegen mensen maar tegen hemelse machten, en als we gaan inzien dat
we met God meer dan overwinnaar zijn, dan hoeven we niet bang te zijn om een
eerste stap te gaan zetten. Dan zullen we erop gaan vertrouwen dat God Zelf in
beweging komt wanneer wij een stap in geloof gaan zetten.

Esther en intimiteit, identiteit en autoriteit

SAMENVATTING

Het verhaal van Esther leest soms als een roman. Het is een mooi verhaal over het
gewone meisje dat koningin werd en dat uiteindelijk een volk weet te redden. En
hoewel de naam van God niet letterlijk leesbaar is in het boek, blijkt uit alles dat
Hij alles in Zijn hand heeft. Na een tijd van voorbereiding wordt Esther de nieuwe
bruid en koningin, en komt op een plek waar ze invloed uit kan oefenen op de
koning en een heel land. Net als Esther zijn ook wij juist hier en nu ‘met het oog
op deze tijd’.

LEZEN

Het bijbelboek Esther is niet heel lang en leest als gezegd als een roman. Het is
leuk en leerzaam om je te verdiepen in ‘het grotere verhaal’, door bijvoorbeeld
‘Sleutels tot de Bijbel’ van David Pawson te lezen.

WAT VALT JOU OP?

Gebruik deze ruimte om op te schrijven waar je aan denkt bij dit verhaal.

Jezus en intimiteit

STILTE VOOR DE STORM

Wanneer Jezus op het toneel verschijnt, in het Nieuwe Testament, zien we een
explosie van wonderen en tekenen. Zieken die genezen worden, blinden die weer
gaan zien, lammen die weer kunnen lopen, boze geesten die uitgedreven worden,
zelfs doden die weer opstaan! Maar het ‘geheim’ van Jezus was zijn intimiteit met
de Vader. Voordat er een storm van wonderen kwam, was er eerst stilte, bidden,
ruimte en tijd voor intimiteit met God.

VRIENDEN VAN GOD

In Johannes 15 noemt Jezus zijn discipelen ‘niet langer slaaf, maar vrienden’.
Wow, vrienden met God Zelf! Jezus verlangt naar een vriendschap met een ieder van ons, met ieder mens. Voor vriendschap heb je natuurlijk twee partijen
nodig, twee mensen die allebei hun hart openen. Vertrouwen, alles delen, veiligheid, plezier en verdriet delen, zomaar wat woorden die passen bij vriendschap.
En hoewel je op Facebook een paar honderd vrienden kunt hebben, gaat het in het
echte leven toch vaak wat moeilijker om echte vriendschappen te onderhouden.

DEFINITIE

Intimiteit kun je definieren als ‘gevoel van saamhorigheid tussen twee of meer
personen, een vereiste voor een succesvolle relatie’. Daar komt van beide kanten
dus een stuk echtheid en bereidheid bij kijken. Het betekent niet dat je elkaar altijd
helemaal begrijpt, wel dat je elkaar vertrouwt! In het leven van Jezus zien we hoe
die relatie met God uitgeleefd wordt. Tijden van terugtrekken, van alleen zijn met
God, om daarna vrucht te kunnen dragen in deze wereld.

CHOCOLADE

Intimiteit met God kunnen we vergelijken met het eten van chocolade. Je kunt nog
zoveel studies doen naar de textuur, het bereidingsproces, de ingredienten, de
smaak en de verpakking van chocolade, maar je gaat het pas snappen als je het
proeft! Dus, ook in jouw relatie met God, ga gewoon de tijd nemen om stil te zijn bij
God, om zijn Woord te lezen, om Hem te aanbidden en je hart bij Hem uit te storten. Dan zul je gaan ervaren dat intimiteit met Hem de sleutel is voor een heerlijk
leven, vol avontuur! Heb je ook zin om ervan te gaan proeven?

Jezus en identiteit

WETEN WIE JE BENT

Nadat Jezus gedoopt was hoorde Hij een stem uit de hemel zeggen “Dit is Mijn
geliefde Zoon”. Jezus hoefde nooit te twijfelen aan wie Hij was. De Geliefde Zoon
van de Hemelse Vader. Daarna, tijdens zijn bediening, waren er mensen die Hem
eerden of verfoeiden, maar dat tastte Jezus niet aan in zijn eigenwaarde, in wie
Hij was. Laten ook wij onze identiteit vinden in wat God over ons zegt, en niet wat
mensen over ons zeggen. Dat voedt alleen onze trots of angst, terwijl Gods waarheid onze ziel voedt met liefde, rust en waarheid.

HET KARAKTER VAN JEZUS

In zowel het bijbelboek Ezechiel als Openbaring staat een nogal apart beeld dat
een wezen beschrijft met het aangezicht van zowel een mens, een leeuw, een
adelaar en een os. Door de eeuwen heen zijn ook de vier verschillende evangelien
beschreven aan de hand van dit beeld.

LEEUW

In Matteus wordt Jezus beschreven met ‘koninklijke autoriteit’, als een leeuw. Hij
heeft alle macht in hemel en op aarde, geneest zieken, drijft demonen uit, laat
doden weer opstaan, we zien Jezus met een enorme autoriteit. Hoe zit dat in ons
leven? Is die ‘leeuw’ ook in onze God-gegeven identiteit voeldoende ontwikkeld?

OS

In Markus wordt Jezus beschreven met zijn ‘geduldige gehoorzaamheid’. Jezus
reisde van stad naar stad, van dorp naar dorp en kwam heel doelgericht en deed
wat Hij de Vader zag doen. Geduldig, gehoorzaam, als een os die gewoon doet
wat er gedaan moet worden. Werken is niet minder geestelijk, maar is gewoon een
onderdeel van een normaal Christeljk leven. Hoe zit dat bij ons?

MENS

Lukas beschrijft Jezus en zijn ‘broederlijke empathie’. Hij hield van mensen, had
vriendschappen, uitte emoties, was creatief en wijs. Zijn menselijke kant en Zijn
Goddelijke kant waren in perfecte harmonie. Christen worden is niet ‘minder mens’
worden, het betekent ‘een volledig gezond mens’ worden.

ADELAAR

Johannes beschrijft de ‘zwevende majesteit’ van Jezus, de profetische bediening
die Hij uitoefende. Vanuit rust had Hij een goed perspectief en kon Hij toeslaan op
het juiste moment. Verlang jij daar ook niet naar?

Jezus en autoriteit

VERZOEKING IN DE WOESTIJN

Nadat Jezus gedoopt was staat er dat Hij ‘door de Heilige Geest geleid werd, de
woestijn in’. Daar vastte Hij 40 dagen, en dan staat er dat de ‘verleider’ kwam om
Hem te verzoeken. De duivel die probeert om Jezus van zijn stuk te brengen, Hem
af te leiden, zijn focus te verleggen naar randzaken. De duivel probeert Jezus te
verleiden met macht, met bezitttingen, met status. “Als je echt de zoon van God
bent”... Jezus’ identiteit wordt in twijfel getrokken. Het is maar goed dat Hij net, na
het dopen, juist de bevestiging kreeg vanuit de hemel ‘dit is Mijn geliefde Zoon’!
Jezus wordt verleid te kiezen voor korte-termijn succes, vervulling en macht. Maar
Jezus staat stevig en gebruikt het Woord van God om mee terug te slaan. En
nadat Hij die verzoekingen weerstaan heeft keert Hij terug naar Galilea ‘in de
kracht van de Heilige Geest’.

GODS WIL

Jezus kon deze verleidingen weerstaan door vast te blijven houden aan de wil
van God. Hij wist wie Hij was, en Hij wist wat Gods plan voor Zijn leven was. Alles
wat daar niet bij past, wees Hij af. Daar ligt ook een sleutel voor ons leven. Als we
willen wandelen in autoriteit zullen we moeten weten wie we zijn in Hem, en wat
zijn roeping, zijn plan en zijn doel voor ons is. Het kennen van Gods wil is cruciaal.
Natuurlijk is het lezen en kennen van Gods Woord, de bijbel, daarbij belangrijk.
Maar ook het verstaan van Gods stem, gewoon in je dagelijks leven, is daarbij
van groot belang. Alleen wanneer we dat duidelijk hebben kunnen we onze focus
helder hebben en worden we niet snel uit het veld geslagen door verleidingen.

NEE / JA

Ook in ons leven is de duivel bezig om ons af te houden van Gods roeping, Gods
plan. Hij verleidt ook ons met allerlei instant pleziertjes en korte-termijn succesjes
om ons maar af te houden van die dingen die God met ons voor heeft. De duivel
boodt Jezus van alles aan; rijkdom, koninkrijken, brood, noem maar op. Maar Jezus kon hier ‘nee’ tegen zeggen omdat Hij al eerder ‘ja’ had gezegd tegen de wil
van God. Dat geldt dus ook voor ons. Hoe sterker ons ‘ja’ tegen God, hoe beter
we in staat zullen zijn om verleidingen te weerstaan. Natuurlijk zullen we af en toe
falen en verkeerde keuzes maken. Maar als we dan weer willen gaan staan in
autoriteit dan moeten we niet zomaar harder ons best gaan doen, maar beginnen
op onze knieen, vergeving vragen en ontvangen en weer vanuit onze relatie met
God juiste keuzes gaan maken. Dan zullen we gaan meemaken wat Jezus zegt,
dat wonderen en tekenen ons zullen volgen. Dat is de autoriteit die God voor ons
voor ogen heeft!

Jezus en intimiteit, identiteit en autoriteit

SAMENVATTING

Wanneer we willen weten hoe een leven vol intimiteit met God, een gezonde identiteit en en het wandelen in autoriteit eruit ziet, moeten we kijken naar het leven
en de persoon van Jezus. Hij is niet alleen onze God, onze Redder, Heer, Herder
en Verlosser, Hij is ook in de manier waarop Hij hier op aarde leefde ons grote
voorbeeld!

LEZEN

De hele bijbel gaat natuurlijk uiteindelijk over Jezus! Maar Zijn leven staat het
beste beschreven in de eerste vier boeken van het Nieuwe Testament; Matteus,
Markus, Lukas en Johannes.

WAT VALT JOU OP?

Gebruik deze ruimte om op te schrijven waar je aan denkt bij dit verhaal.

Johannes en intimiteit, identiteit en autoriteit

ZOON DES DONDERS

Johannes staat bekend als ‘de apostel van liefde’. Maar dat was niet altijd zo!
In de tijd dat Jezus op aarde liep was Johannes een van zijn volgelingen. Toen
een stad eens Jezus afwees vroeg Johannes ‘zullen we voor vuur uit de hemel
bidden’? De bijnaam ‘zoon des donders’ zal hier wel iets mee te maken
hebben. Zo waren er wel meer leermomenten en valkuilen voor Johannes. Toen hij
bijvoorbeeld graag de belangrijkste wilde zijn en vroeg of hij niet voor eeuwig naast
Jezus zou mogen regeren moest hij leren dat teamwork belangrijker is dan eerzucht.
En toen hij iemand die niet elke dag bij Jezus was wilde tegenhouden om mensen te
genezen in Jezus’ naam, mocht hij leren dat Gods Koninkrijk niet aan ‘hokjes-denken’
doet. Een discipel van Jezus zijn betekent dus niet dat je niets meer hoeft te leren.
Juist het tegenovergestelde, door Hem te volgen leer je telkens nieuwe dingen.

VURIGE PASSIE

Door Jezus te volgen en te zien wat Hij deed, te horen wat Hij zei en steeds meer
te gaan begrijpen wie Hij echt was, verandere Johannes van ‘zoon des donders’
naar ‘de apostel van liefde’. Hij begon te zien dat God oneindig van ons houdt, en
dat Hij verlangt naar een relatie met ons. Hij begon te begrijpen dat de relatie die
Jezus met de Vader had, voor ons allemaal bedoeld is! Hij hoorde Jezus bidden
‘dat zij mogen weten dat U net zo van hen houdt als van Mij’.
Later, in de bijbelboek Openbaringen, zien we dat Jezus verschijnt aan
Johannes met ogen als vuurvlammen.
Dat verterende vuur is ook zijn
verterende liefde! Vuur loutert, reinigt en zuivert ons van alles wat niet
bij ons hoort. En dat vuur zet ons ook ‘in vuur en vlam’ voor Hem Zelf!

ONTVANGEN EN UITDELEN

Johannes beschrijft zichzelf in de bijbel als ‘de discipel die Jezus liefhad’. Hij
had een bijzondere vriendschap met Jezus en was gegrepen door Zijn liefde.
Johannes’ identiteit werd gevormd door zijn intimiteit met Jezus, met God Zelf.
En omdat Hij in vuur en vlam werd gezet wilde hij dit uitdelen en die liefde die hij
gevonden had aan anderen overbrengen. Dat lees je volop in de bijbelboeken,
de brieven die hij schreef. Ze staan vol met woorden als ‘licht, liefde en leven’.
Johannes moedigt ook ons aan om, vanuit een veranderd leven door de liefde van
Jezus, uit te gaan delen wat we hebben ontvangen. Een van de meest uitdagende
teksten die hij schreef was toch wel “hoe kunnen we zeggen dat van God houden,
terwijl we Hem niet zien, en tegelijk niet van de mensen om ons heen houden, die
we wel kunnen zien?”
Mag Gods liefde ook jou aanvuren om uit te delen wat je hebt ontvangen?

Petrus en intimiteit, identiteit en autoriteit

WIE BEN IK VOLGENS JULLIE

Petrus was ook een van de twaalf discipelen van Jezus. Petrus was nogal een
haantje de voorste, iemand die altijd zijn woordje klaar had, degene die voorop
liep. Wanneer Jezus aan zijn leerlingen vraagt ‘wie ben Ik volgens jullie?’ is het
ook weer Petrus die antwoord geeft. ‘U bent de Messias, de zoon van de levende
God.’ Wow, wat een statement! En als Petrus inderdaad duidelijk heeft Wie Jezus
is, vertelt Jezus aan Petrus ook wie hijzelf is. ‘Jij bent Petrus, en op deze rots zal ik
mijn kerk bouwen’. Eerder heette Petrus nog Simon, maar hier krijgt hij een nieuwe
naam. En niet alleen een naam, ook een roeping, een perspectief op de toekomst,
een bevestiging van de plek die hij in mag gaan nemen. Wanneer we zien wie
Jezus is, zullen we ook gaan zien wie wijzelf zijn!

KAMPVUUR 1

Petrus volgde Jezus, en hield van Hem. Toen Jezus aankondigde dat Hij zou gaan
sterven was Petrus het daar helemaal niet mee eens! Hij zou dat wel even voorkomen. Maar Jezus wist wel beter. Hij voorspelde zelfs ‘voordat de haan kraait zul je
Mij drie maal verloochenen’. En inderdaad, in de nacht dat Jezus werd gevangen
genomen is Petrus daarbij in de buurt. Hij warmt zich aan een kampvuurtje en
probeert te volgen wat er gebeurt met Jezus. Maar wel stiekem, anders pakken
ze hem ook nog op! En wat Jezus al voorspelde, gebeurde ook. Petrus wordt drie
keer gevraagd of hij bij Jezus hoort, maar drie keer ontkent hij. En de haan kraait.

KAMPVUUR 2

Hoe moet Petrus zich gevoeld hebben? Drie keer heeft hij degene van wie hij het
meeste hield verraden. Maar er komt nog een kampvuur-moment. Nadat Jezus
uit de dood is opgestaan ontmoet hij de discipelen aan de oever van het meer,
waar ze hebben gevist. Jezus had een vuurtje gemaakt en maakt vis klaar. In de
ontmoeting met Petrus stelt hij drie keer de eenvoudige vraag ‘houd je van Mij?’
Hij vraagt niet of Petrus spijt heeft, of hij Jezus vertrouwt, of hij nooit meer iets fout
zal doen. Nee, drie keer is de vraag ‘houd je van Mij?’ En als Petrus antwoordt
dat dat inderdaad zo is, herstelt Jezus Petrus volledig in zijn identiteit, en in zijn
roeping en autoriteit. Opnieuw mag Petrus ontdekken dat zijn identiteit dus niet
zozeer gevonden wordt in de dingen die hij goed of fout doet, maar in zijn relatie
met Jezus. Later, in Handelingen, lezen we dat Petrus zijn positie van autoriteit
helemaal inneemt. Zonder gebukt te gaan onder zijn eerder gemaakte fouten, en
zonder zich te verliezen in alles op eigen houtje willen doen. Hij weet wie hij is in
Christus, en dat God Zelf hem deze plek, als leider van de kerk, heeft gegeven.
Zonder schroom doet hij wat zijn opdracht is, wandelen in autoriteit.

intimiteit, identiteit en autoriteit

SAMENVATTING

15 weken lang hebben we tijdens de zondagdiensten gesproken over dit thema,
‘Het herstel van Gods Koningschap’. De laatste zondag blikten we kort terug op
alle personen en thema’s die we behandeld hebben.
Van bijna alle preken zijn geluidsopnames te vinden op www.connectkerk.nl
Je vindt ze, onder “Media - Preken Series” terug onder de volgende titels:

LAND IN ZICHT : JOZUA
WORSHIP & WARFARE : DAVID
MET HET OOG OP DEZE TIJD : ESTHER
JEZUS IN HET CENTRUM
DISCIPELEN VAN JEZUS

EN NU?

Ons verlangen is dat je na het lezen en horen van dit onderwijs hongerig bent geworden, dat je gaat verlangen naar een diepere intimiteit met God, dat je zin krijgt
om de bijbel te lezen, te bidden en tijd met Hem door te brengen.
We hopen dat je wilt groeien in je identiteit, dat je steeds meer gaat ontdekken wie
je bent in Christus, en dat je vol zult zijn van zijn liefde, vrede en kracht.
En als laatste bidden we dat je zult gaan wandelen in autoriteit, dat je, waar je ook
komt, een ambassadeur zult zijn van Gods Koninkrijk. Dat je zult uitdelen van de
enorme liefde die je ontvangen hebt, en dat je gaat meemaken dat wonderen en
tekenen je zullen volgen.
Laat Gods Koningschap hersteld worden in jouw leven.

intimiteit, identiteit en autoriteit

VRAGEN

Heb je na het lezen van dit boekje vragen, wil je eens verder praten? Kom dan
eens langs tijdens een van onze zondagdiensten, of neem contact met ons op.
Stuur een email naar info@connectkerk.nl, of kijk op facebook.com/connectkerk
We helpen je graag verder in jouw leven met God.

bouw je leven op Gods Woord

