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  SAMEN MET GOD

1. Alleen samen

Genesis 1:26a

En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis.

Markus 12:30, 31

En u zult de Here, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel 

uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan 

gelijk, is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan 

deze.

Alleen is maar alleen.

Daarom zullen ze samen zijn,

die twee, zo sprak de Eeuwige.
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Dat hoorde ik eens van een rabbijn. Een luchtige vertaling van de plechtige 

verklaring die op de eerste bladzijde van de Bijbel klinkt: ‘Laten Wij mensen 

maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis’ (Genesis 1:26). Zij zullen zijn als Wij. 

Niet eenzaam, maar gemeenzaam. Zo gezegd, zo gedaan. ‘En God schiep de mens 

naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk 

schiep Hij hen’ (Genesis 1:27). Met maar één bedoeling, verwoord op de tweede 

bladzijde van de Schrift: ‘Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten 

en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn’ (Genesis 2:24). 

Tweevoudig geschapen, als mannelijk en vrouwelijk, zijn we voor elkaar gemaakt, 

bestemd om elkaars wederhelft te zijn. In liefde één vlees. Geestelijk en 

lichamelijk, emotioneel en rationeel zo op elkaar aangelegd en afgestemd dat je 

elkaar aanvult en aanvoelt. Hechter kan het niet. Mooier evenmin. 

Van meet af was er ook een derde in het spel. Een derde die de eerste wil 

zijn. God. Toen Hij ons schiep, riep Hij ons met Hem te leven, met zijn tweeën 

deze Ene lief te hebben boven al. Met hart en ziel, in denken en doen. En als drie 

één te zijn, één van zin en wil. Daarmee was het beeld compleet, de gelijkenis 

rond. ‘Zeer goed’, zei God toen Hij het zag. Beter kan het niet. ‘Tob’ in het 

Hebreeuws. ‘Tof’ in gewoon Nederlands.

Helaas, al op bladzijde drie van het Boek kwam er een kink in de kabel. 

Rebellie deed haar intrede. We gaven de liefde eraan en kwamen tegenover elkaar 

te staan. Tegenover God en tegenover de ander. Zo soepel als het liep, zo stroef 

loopt het nu. Het onbekommerde leven van de liefde veranderde in een 
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berekenend streven om zelf voor God te spelen en de ander de baas te worden. 

We dachten ermee te winnen, maar we hebben er slechts aan verloren. In plaats 

van dat we genieten van nabijheid en geborgenheid, vertrouwen en begrip, lijden 

we aan vervreemding en eenzaamheid, angst en misverstand. Zonde! Zelfs in die 

intiemste relaties is liefde een probleem geworden. Een roos met dorens. Je 

omarmt en bezeert. Je bemint en verwenst. Je kunt niet zonder elkaar, maar ook 

niet echt meer met elkaar. Een onontkoombaar dilemma. Een eindeloos drama. 

Maar toch, hoe diep wij ook gevallen en gezonken zijn, God gaf niet op wat 

Hem voor ogen stond: ‘En u zult de Here, uw God, liefhebben met heel uw hart en 

met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.’ Hij gaat niet 

mee in onze val en laat Zijn goed recht niet varen. Hij zet alles op alles dat het er 

alsnog van komt. In Jezus. Want zonder liefde, van Hem, voor Hem en tot elkaar, 

is het geen leven.
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2. Vergeving: Gods lust en leven

Genesis 3:15

En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht 

en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.

Iemand heeft eens smalend gezegd: ‘Vergeven is Gods beroep.’ Ik zou 

zeggen: het is veel méér dan dat: het is Zijn lust en leven. De Bijbel is er na de 

zondeval vol van. Toen de mens de liefde eraan gaf, zich losmaakte van God, op 

eigen benen ging staan, zat God er bovenop om het goed te maken, de breuk te 

herstellen. Terwijl Adam en Eva zich verborgen en zij hun Schepper niet meer 

onder ogen durfden te komen, kwam God hen achterop. Hij verscheen die dag 

alsof er niets was veranderd. En toen zij in geen velden of wegen te bekennen 

waren, riep Hij hen: ‘Mens, waar ben je?’ Een roep van ongeruste liefde was dat. 

Zoals vaders of moeders kunnen roepen als ze hun kind nergens zien. Eén ding is 

duidelijk: Hij keerde hen niet de rug toe. Liet hen niet aan hun lot over. Maar riep 

hen tevoorschijn. Terug naar Hemzelf. Nodigde hen uit om met het hunne voor de 

dag te komen, alles eerlijk op te biechten. En zij? Het enige wat ze deden was: de 

schuld afschuiven op elkaar en God. Brutaal zetten ze God in de beklaagden bank: 
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‘De vrouw die U gaf om bij mij te zijn, die…’ (Genesis 3:12). Alle verhoudingen 

waren zo verziekt als wat. 

Hoe reageerde God? Verrassend genoeg antwoordde Hij met een belofte: ‘Ik 

zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en 

haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen’ 

(Genesis 3:15), zo zei Hij tegen de slang. Daarmee werd deze zonder pardon de 

wacht aangezegd, het oordeel, de ondergang, terwijl de mens genade werd 

beloofd, verlossing uit die duistere greep. Jullie mogen nu twee handen op één 

buik geworden zijn, Ik haal jullie uit elkaar. Het wordt een heel gevecht en op een 

gegeven moment zal het erop of eronder gaan, maar de laatste slag is voor Mij. 

Reken maar.

Bijzonder, vind je niet? Terwijl wij nergens om vroegen, gaat God er helemaal 

voor. Al zijn wij honderdtachtig graden omgekeerd, Hij is dezelfde gebleven: onze 

Abba, onze Vader. Zijn liefde is er niet minder op geworden en zet Hem in 

beweging. Innerlijk met ontferming bewogen loopt Hij ons na, roept, lokt, belooft. 

Niet onze val heeft het laatste woord, maar Zijn hart. Het vervolg van de 

Schrift is er vol van. Genadig beval God bij de ingang van de tabernakel een altaar 

neer te zetten. En op dat altaar moest elke ochtend en elke avond een offer 

worden gebracht. Om vierentwintig uur per dag te laten zien dat er bij Hem 

genade is. Wat je ook op je kerfstok had, je kon terecht bij Hem. Al bij de ingang 

wachtte je een genadig onthaal, over de rug van dat geslachte dier heen reikte 

God je de hand. ‘Kom er maar in’, zei Hij, ‘blij je te zien!’ 
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Gelet op onze God is er nooit reden om je schuil te houden. Integendeel. Hij 

roept ons in ongeruste liefde. Het rokende altaar bij de ingang belooft bij 

voorbaat wat Psalm 130 belijdt: ‘Bij U is vergeving!’ Het is nooit de vraag of God 

genadig is. Dat is Zijn belofte. Wij draaien het soms om en denken dan: ik wil wel, 

maar zou God wel willen? Dwaze gedachte. Niet uit de Geest, maar iets van ons 

argwanende hart. De boze spint er garen bij. Hij houdt ons onder een schijn van 

vroomheid en ernst weg van Gods genade en vast in onze zonde. Van de eerste tot 

de laatste bladzijde getuigt de Schrift ervan dat het andersom is: ik hoef Hem niet 

te bewegen tot ontfermen. Hij is met ontferming bewogen eer ik erom kom. De 

enige vraag is of ik ervan leven wil…
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3. Eenzijdig

2 Korinthe 5:18, 19a

En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons 

de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk Die in Christus de 

wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende.

Wij zaten er niet op te wachten. Op vergeving, op verzoening. Al is het op 

den duur geen leven, wij spelen sinds onze val liever zelf voor God dan dat we 

weer kind aan huis worden bij Abba. Wij blijven liever op eigen benen staan dan 

dat we op onze schreden terugkeren. Zelfs al blijkt vroeg of laat dat het zonder 

Hem geen leven is. Het verzet zit diep. Verzoening met God is dan ook niet ons 

idee. Nee, schrijft Paulus terecht, het is van a tot z uit God. Johannes verwoordde 

het ook: ‘Hierin is de liefde, niet dat wij God hebben lief gekregen, maar dat Hij 

ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden’ (1 Johannes 4:10). 

Ja, alzo lief had God de wereld! Al kunnen wij zonder Hem, Hij wil geen God zijn 

zonder ons. Waarom niet? Omdat Hij liefheeft. En liefde leef je alleen samen. 

De wereld, daar gaat Gods hart naar uit. Zijn maaksel dus. Maar in dat begrip 

‘wereld’ zit vooral ook de tegenstelling: kenmerkend voor de ‘wereld’ is dat zij van 


