
Corstian v Westen      Inademen en Uitademen 
 
Een valkuil is dat we willen dat God er vooral voor ons is, en dat Hij ons leven goed, leuk en 
makkelijk  ‘moet’ maken. God is goed, Hij wil ons dienen, maar Hij mag nooit een enkel en 
alleen een instrument zijn om ons leven ‘easy’’ te maken. God wil verbinding, vanuit ‘huis uit’ 
zijn we gemaakt om ons thuis te voelen bij God. We mogen zijn goedheid, genade en vrede 
diep inademen. Overvloedig, keer op keer.  
 
Behalve inademen mogen we Hem uitademen, naar onze omgeving. Naar de medemens, naar 
de dieren, naar de natuur om ons heen. Koninklijk Priesterschap! De ‘zondeval’ is een vorm 
vanuit uithuisplaatsing. De mens niet langer in het paradijs, maar ‘uit huis geplaatst’  
 
In zijn goedheid mogen we door geloof nog altijd ‘ thuis bij Hem’ zijn. Neem tijd om bij Hem te 
zijn. De eeuwige God is voor u een woning. Deutr 33:2 God is ons diepste thuis. Hij roept ons 
op om intiem, gehecht, verbonden met Hem te zijn. Voorrecht om in te ademen van God. 
 
Veel Nederlanders ervaren God niet meer als diepste huis. Veel klachten m.b.t. stress, 
spanning, burn-out. God wil ons helpen om kracht en genade van Hem te ontvangen. Hij is de 
overvloedige Bron, vanuit vriendschap met Hem ontvangen we troost, moed en vrede.  
  
Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en 
leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart en je zult rust vinden voor uw 
zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.  Mattheus 11:28-29  
 
Wij mogen leren van Paulus om intiem te zijn met Jezus. Om van Hem te ontvangen. Dit was 
de schreeuw van zijn hart. Inspirerend! Zie Filippenzen 3. We lezen zijn diepe liefde, passie en 
eenheid met Christus. Paulus had een pittig leven vol met tegenslag maar hij bleef God 
inademen, en uitademen. God kennen was beter dan het leven. God overtrof zijn leven.  
Hij zette zijn leven in voor God, voor het Koninkrijk. 2 Kor 11 
 
We mogen onszelf geven, ondergeschikt maken aan God. Ons leven toewijden aan Hem.   
 
Het verhaal van de camping : Jezus laten zien aan de medemens. Niet alleen christelijk dingen 
doen, maar het hart van Jezus laten zien. Jezus tonen aan de medemens. Dit is uitademen. 
Hem tonen, Hem laten zien, Hem weerspiegelen. Niet uit eigen kracht, maar door Hem in te 
ademen! 
 
VRAGEN 
- Op welke wijze adem jij in bij God?   
- Voel jij je thuis bij God? En op welke manier?  
- Op welke wijze adem jij uit?  
- x 
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