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Gebed en roeping
Roeping en gebed, hoort dat bij elkaar? Zijn wij geroepen en waartoe zijn wij geroepen? Allemaal vragen die bij ons opkomen. Roept God in deze tijd? Hebben sommigen
van ons een speciale roeping en als dat zo is welk deel heeft gebed in deze roeping?
• door Harriet Cornelius - Zuurman

T HEMA
Als klein kind wist ik heel diep van binnen dat ik de zending in zou
gaan. Het woord roeping kende ik nog niet maar het was een diep
weten van binnen. Toen ik elf jaar  was kwamen de eerste gastarbeiders
met hun gezinnen naar de plaats waar wij woonden. Toen ik er achter
kwam dat ze de Heer Jezus niet kenden begon ik als kind al te bidden
voor deze kinderen en hun volk. Prachtig om te zien hoe God al op
jonge leeftijd liefde en verlangen om te gaan in ons hart kan plaatsen.

Mozes
In de Bijbel zien we dat vele van onze ‘geloofshelden’ op jonge
leeftijd al worden voorbereid. Mozes, uit het water getrokken, die
opgroeide in het paleis van de Farao maar zijn joodse achtergrond
niet vergat. Na de veertig jaar in de woestijn wordt hij geroepen
(Ex3:4). ‘God riep tot hem uit het midden van de braamstruik en zei:
Mozes, Mozes! Hij zei: zie hier ben ik!’
Zo mooi om te zien dat God hem bij zijn naam roept! Dat zien we de
hele Bijbel door, vele van onze ‘geloofshelden’ worden geroepen bij
hun naam. Het gaat om een relatie met de Almachtige. In Exodus
33:7 zien we dat Mozes de tent van ontmoeting opzette en daarheen
ging om God te ontmoeten. God sprak met Mozes van aangezicht tot
aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. Mozes had een
roeping, de ontmoeting met God stond centraal in zijn leven. Hierin
zie je ook heel duidelijk dat het gesprek met God, het gebed, in je
roeping centraal moet staan. Bij Mozes zie je dat hij pleit voor het
volk. In Exodus 32 lees je vanaf vers 11 dat Mozes niet alleen vraagt,
maar ook pleit voor het volk. Door de Bijbel heen zien we dat God
mensen zoekt die op de bres willen staan voor het volk, voor de
ander. Roeping en gebed, pleiten voor, horen bij elkaar.

God aan het woord
In het Oude Testament zien we dat God op zoek is naar wie Hij kan
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zenden. Jesaja 6:8 zegt ’Wie zal Ik zenden?’ Hij verlangt dat Zijn volk
Hem kent, de liefde die Hij heeft voor Zijn volk. Enkele citaten uit
Hosea 11 ‘Ik echter leerde Efraïm lopen, Hij nam hen op Zijn armen,
Ik trok hen met koorden van liefde’. Maar ook de liefde van God voor
de volken zien we door het Oude Testament heen. Psalm 98:2 ‘De
Heer heeft Zijn heil bekendgemaakt en Zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen van de heidenvolken’.  En dit is één vers van de
vele die er zijn. Die koorden van liefde die ons getrokken hebben zien
we in Jezus. Zoals Jezus in de synagoge van Nazareth het verwoordde
met Schriftgedeelten uit het boek Jesaja: ‘De Geest van de Heere is op
Mij, omdat Hij mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om aan
armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van
hart zijn’ en de bevestiging die Hijzelf daarna gaf: ‘Heden is deze
Schrift in uw oren in vervulling gegaan’! Vanaf het begin van de
bediening van Jezus zien we dat Hij mensen roept. Hij riep zijn
discipelen (Lk 1:17). En Jezus zei tegen hen: ‘Kom achter Mij, en Ik zal
maken dat u vissers van mensen wordt.’
De laatste woorden, de opdracht van Jezus moeten tot ons allemaal
spreken. Matth. 28:!9: ‘Ga dan heen, onderwijs alle volken, hen
dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige
Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen’ en de
belofte die er op volgt: ‘En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de
voleinding van de wereld. Amen’.

Gebed
In het leven van onze Heer stond de ontmoeting met Zijn Vader
centraal. Hij doet niets anders dan de wil van Zijn Vader. Hij trekt
zich terug om tijd te nemen met Zijn Vader. Het pleiten voor Zijn volk
en de andere volken zien we door de verhalen telkens terug. In het
gebed van Jezus in Johannes 17 zien we dat Jezus bidt en ook zien we
dat Hij ons zendt. In vers 18 staat: ‘Zoals U mij in de wereld gezonden

hebt, heb Ik ook hen in de wereld gezonden’. En de verzen uit
Johannes 4 wil ik hierbij aanhalen. Vers 35: ‘Zie, Ik zeg u: Sla uw ogen
op en kijk naar de velden, want zij zijn al wit om te oogsten’. ‘Vers 38:
‘Ik heb u uitgezonden om te oogsten waarvoor u zich niet heeft
ingespannen; anderen hebben zich ingespannen en u hebt de vrucht
van hun inspanning binnen gehaald.’
Iedereen heeft zijn of haar eigen taak. De een zal zaaien, de ander
oogsten. De een zal verkondigen, de ander geven, dienen en vul maar
in. Maar een ieder van ons is geroepen. God zendt ons, ga dan heen!
Voor sommigen betekent dat dicht bij huis, voor de ander een ver  
land. God heeft een plan. Het is zo belangrijk Hem te ontmoeten in
de ‘tent van ontmoeting’! Hij roept ons bij onze naam, Hij weet onze
gaven. Willen we tegen Hem zeggen: ‘Zie hier ben Ik, zend mij’?

Diep besef
Als kind wist ik diep van binnen dat ik zendelinge zou worden. Toch
kwam er ook later een moment dat ik heel duidelijk, ’ja Heer, zend
mij’, als antwoord moest geven. Toen ik in de zesde klas zat kwamen
de eerste allochtone kinderen naar onze school. Zoals ik al eerder
schreef kwam ik er achter dat ze Jezus niet kenden, niets van Hem
wisten als Redder en Heer. Ik begon vanaf mijn elfde voor deze klasgenoten en hun volk te bidden. Ik kreeg hen lief. Misschien niet
logischerwijs te begrijpen. Op latere leeftijd deelde ik met mijn
moeder dat ik me geroepen wist. Ze vertelde mij dat, toen ze in
verwachting was van mij, er gepreekt werd over Hannah en Samuel
en dat zij heel specifiek had gevoeld dat ze het kindje dat ze droeg
zou moeten afstaan aan God (ik was de eerste na tien jaar getrouwd
te zijn). Dat was voor mij een bevestiging. Wel begon ik een tijdje te
twijfelen aan het gaan als vrouw naar een moslimland en bedacht
allerlei andere mogelijkheden om God te dienen. Maar toch kwam
telkens de roep om te gaan naar dit moslimland weer terug. Toen ik
vierentwintig was ben  ik in de vakantie op bezoek geweest bij een
zendingsgezin in dit land. Na deze vakantie was er maar één wens en
dat was om er naar toe te gaan. In dat jaar heb ik mijn baan opgezegd
en ben gegaan. Achttien jaar lang heb ik daar, later samen met mijn
man en kinderen, het goede nieuws van Jezus mogen delen met
velen. Niet dat het altijd makkelijk was maar de belofte die Jezus ons
heeft gegeven heeft Hij waargemaakt: Zie Ik ben met jullie al de
dagen, tot de voleinding van de wereld. Ik zou het willen afsluiten
met een gedeelte van een lied uit Opwekking 600:
Refrein:
Ik open mijn hart voor de Heer die ik dien
Ik open mijn hart, laat mij zien met uw ogen.
Open mijn hart, maak het sterk en bewogen,
Ik open mijn hart!
De Heer Jezus Die zag dat de velden wit waren om te oogsten, Die
met ontferming keek naar de schare, was bewogen met elk mens in
nood. Laten ook wij zien met de ogen van onze Heer en bewogen zijn
met onze naaste, ver weg en dichtbij! Geef gehoor aan de roepstem
van onze Heer. Het begint met die ontmoeting in de tent.

Gebed en roeping |

9

