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God 
ontmoeten

Twee weken lang had ik liftend stukje bij beetje de zuidkust van Engeland 

verkend. Via Linton was ik naar Bath gegaan en hier stond ik dan: 19 jaar 

oud, met de duim naar London. Het werd een voor lifters bijzondere erva-

ring. De eerste chauffeur bracht me naar Reading, waar hij linksaf ging en 

me daar uit liet stappen. Aan de doorgaande weg stond een vrachtwagen al 

te wenken voor ik goed en wel was uitgestapt. Op geen treinstation kun je 

zo’n snelle overstap krijgen. Toen wist ik niet Wie dat had geregeld en dat ik 

een Afspraak had op Picadilly circus die mijn leven op de kop zou zetten. Een 

Afspraak met de Heer. Meer dan veertig jaar later zit ik na te denken over 

ontmoetingen met God. Dat is geen dagelijkse ervaring, of toch wel? Wie is 

Hij en hoe ontmoet je Hem? Wat doet dat met je? Laten we de Bijbel er maar 

bij open doen: het staat vol met ontmoetingen met de levende God. We zullen 

ons dus moeten beperken.

O
UDE TESTAMEN

T

PASTORAAL

N
IEUWE TESTAM

EN
T

JONGEREN

B
O

EKBE S P REKIN
G

THEMA

ACTUEEL

PRAKTISCH

• door Kees Fieggen



>>

Adam en Henoch 
Twee	mensen	van	voor	de	zondvloed,	de	eerste	en	de	zevende	

generatie.	In	Genesis	3	is	er	die	ontmoeting	met	de	Heer	

waar	Adam	voor	wegloopt.	Hij	voelt	zich	naakt	en	schuldig,	

gevoelens	die	er	eerst	niet	waren.	Hij	was	er	niet	klaar	voor	

om	God	in	de	ogen	te	kijken,	maar	hij	komt	er	niet	onderuit:	

hij	moet	zichzelf	en	zijn	daden	onder	ogen	zien	en	ontdek-

ken	dat	er	heel	veel	stuk	is	gegaan.	Sindsdien	is	een	ontmoe-

ting	met	God	niet	meer	vanzelfsprekend	en	soms	zelfs	

beangstigend.	Wie	kan	Hem	zien	en	leven?	Met	zijn	klein-

zoon	Enos	breekt	er	een	nieuwe	tijd	aan.	In	Cumbria	vond	ik	

hem	afgebeeld	met	een	hand	omhoog	in	Gods	hand:	vanaf	

zijn	tijd	begon	men	de	naam	des	Heren	aan	te	roepen	(Gen.	

4:26).	Afhankelijkheid	is	hier	het	sleutelwoord.	Bij	Henoch	

zien	we	dat	sterker	terug.	Mogelijk	heeft	de	geboorte	van	zijn	

zoon	hem	dicht	bij	God	gebracht	(Gen	5:22-24).	Zijn	ontmoe-

ting	met	God	duurt	driehonderd	jaar	-	tot	hij	de	hemel	

binnen	wordt	gebracht	en	met	een	nieuw	lichaam	een	

eeuwige	ontmoeting	begint	met	de	Eeuwige.	We	weten	maar	

weinig	van	wat	Henoch	in	zijn	wandel	met	God	heeft	

ervaren.	Uit	de	enkele	zinsnede	uit	zijn	profetische	woorden	

die	we	nog	hebben	(Judas:14,15),	blijkt	dat	Henoch	Gods	

heiligheid	heeft	ervaren.

Abraham
Als	Jozua	op	het	leven	van	Abraham	terug	kijkt	(Jz	24:2vv)	

wordt	duidelijk	dat	hij	uit	een	familie	van	afgodendienaars	

komt.	God	verscheen	aan	hem	terwijl	hij	nog	in	Ur	was	(Hd	 >>
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7:2)	en	dat	veranderde	zijn	hele	leven.	Hij	verliet	een	moder-

ne	stad,	waarin	men	van	alle	gemakken	voorzien	was	om	een	

onzekere	toekomst	tegemoet	te	gaan.	Heb	11:8	zegt:	zonder	

te	weten	waar	hij	komen	zou.	Pas	toen	hij	in	Kanaan	aan-

kwam,	verscheen	de	Heer	weer	aan	hem	(Gen	12:7).	Hoe	zal	

hij	ervaren	hebben,	dat	God	toen	zei:	‘Aan	uw	nageslacht	zal	

ik	dit	land	geven’?	Hij	zou	het	zelf	niet	bezitten,	dat	beloofde	

land.	Zijn	ervaring	lijkt	op	de	mijne.	Op	Picadilly	circus	

temidden	van	de	drukte	zette	Hij	mij	stil,	daagde	me	uit	om	

Hem	binnen	te	laten.	Ik	hoorde	geen	stem	uit	de	hemel,	

maar	ik	vroeg	Hem	in	mijn	leven	te	komen,	op	de	allersim-

pelste	manier	die	je	je	denken	kunt.	En	ik	heb	het	geweten:	

mijn	leven	is	nooit	meer	hetzelfde	geweest.	Met	dat	Hij	mijn	

leven	binnenkwam,	werd	ik	me	bewust	van	zonde	in	mijn	

leven.	Dat	is	wat	de	ontmoeting	met	Hem	ook	altijd	uit-

werkt:	besef	van	zonde.	Gelukkig	is	er	dan	ook	genade.	Ik	heb	

ook	moeten	leren	dat	het	onzeker	is	wat	God	in	mijn	leven	

gaat	doen.	Soms	bracht	dat	verdriet	met	zich	mee	(maar	dan	

ervoer	ik	dat	Hij	heel	dichtbij	was),	soms	waren	er	andere	

moeilijke	dingen.	Het	vraagt	vertrouwen	om	Hem	zijn	gang	

te	laten	gaan,	te	verwachten	dat	Hij	zal	zorgen	en	Hem	

daarin	te	eren.	Abraham	moest	loskomen	van	zijn	oude	

leven,	van	de	afgoderij	en	van	zijn	hele	familie.	God	had	

grote	plannen	met	hem,	maar	Hij	had	heel	wat	werk	te	doen	

in	Abraham	voordat	de	zoon	van	de	belofte	(Izak)	geboren	

kon	worden.	Stap	voor	stap	moest	Abraham	in	geloofsver-

trouwen	groeien.	God	gaf	het	land	niet	aan	hem,	maar	hij	

kwam	toch	tot	aanbidding	vanwege	Gods	belofte.	De	volgen-

de	stap	in	geloofsvertrouwen	was	zijn	genereuze	aanbod	aan	

Lot.	Toen	zijn	neef	voor	zich	de	mooiste	streek	koos	(hoewel	

die	onder	de	vloek	lag),	kwam	de	Heer	weer	naar	hem	toe	

met	een	bevestiging	van	de	belofte	en	uitnodiging	dit	maar	

eens	goed	te	gaan	bekijken:	‘doorwandel	het	land	in	zijn	

lengte	en	breedte	...’	(Gen	13:14-18).	Opnieuw	komt	hij	tot	

aanbidding.	Dat	altaar	is	een	vaste	ontmoetingsplaats	waar	

hij	zijn	toewijding,	dank	en	aanbidding	uitdrukt.	

Onder de terebinten
Abraham	heeft	nog	een	aantal	ontmoetingen	met	de	Heer	

gehad.	Op	die	ene	in	Genesis	18	wil	ik	graag	even	ingaan.	Er	

was	al	die	speciale	ontmoeting	geweest	na	het	verslaan	van	

de	koningen	van	het	oosten,	waar	de	Heer	een	verbond	met	

hem	sloot.	En	pas	nog	was	God	aan	hem	verschenen	met	de	

opdracht	tot	de	besnijdenis.	Nu	komt	de	Heer	op	visite,	Hij	

neemt	er	echt	de	tijd	voor.	Bij	Lot	gaan	alleen	de	twee	

engelen	langs	en	die	accepteren	zijn	gastvrijheid	wat	

aarzelend.	Maar	bij	Abraham	lijkt	Hij	zich	thuis	te	voelen	en	

Hij	vertelt	hem	even	later	wat	Hij	van	plan	is	met	Sodom	en	

Gomorra.	God	stelt	hem	in	de	gelegenheid	om	te	gaan	

pleiten	door	wat	Hij	vertelt	over	het	oordeel.	Vrijmoedig	

neemt	Abraham	de	handschoen	op	en	durft	het	oordeel	aan	

te	vechten	als	er	uiteindelijk	nog	tien	rechtvaardigen	zouden	

zijn.	Die	blijken	er	niet	te	zijn,	maar	de	Heer	verhoort	

Abrahams	gebed	toch	door	Lot	uit	te	leiden	(Gen	19:29).

Maar	het	eerste	onderwerp	van	deze	ontmoeting	is	voor	de	

derde	maal	de	zoon	van	de	beflote.	Gods	plannen	concentre-

ren	zich	op	Hem	waarvan	Izak	een	beeld	is.	Hij	hoort	bij	onze	

ontmoetingen	met	God	centraal	te	staan.	Een	belangrijke	les	

voor	ons	is	de	vraag	wat	Hij	aan	ons	kwijt	kan	over	Hem,	de	

Eersteling,	in	Wie	al	Gods	plannen	samen	komen?	Alleen	van	

daaruit	kan	Hij	met	ons	over	het	oordeel	spreken.	En	kan	Hij	

zich	bij	ons	thuis	voelen?	Henoch	wandelde	met	God,	

Abraham	nodigde	Hem	uit	onder	de	boom	voor	een	maaltijd	

met	boter,	melk	en	een	kalf	(Lot	kwam	niet	verder	dan	

ongezuurde	koeken),	Mozes	was	thuis	bij	Hem	in	het	

heiligdom	-	en	ik?

Een belangrijke les voor 
ons is de vraag wat God 
aan ons kwijt kan

Jakob
Voor	wie	zichzelf	niet	met	Henoch	of	Abraham	durft	te	

vergelijken,	is	Jakob	een	mooi	voorbeeld.	Jakob	was	op	de	

vlucht	voor	zijn	broer	na	het	familiedrama	rond	de	vader-

lijke	zegen	en	hij	is	alleen.	God	heeft	plannen	met	hem	en	

dat	is	verbazingwekkend.	Wie	wil	er	nu	met	een	bedrieger	in	

zee?	Maar	de	Heer	kijkt	verder	en	weet	hoe	Hij	deze	man	gaat	

vormen.	Alles	zal	genade	zijn.	In	Gen.	28	vinden	we	het	

begin.	God	verschijnt	aan	hem	in	een	droom	en	met	een	

onvoorwaardelijke	belofte.	Jakob	durft	daar	nog	niet	de	hand	

op	te	leggen,	al	beseft	hij	hoe	bijzonder	die	plaats	is:	Bethel	

(huis	Gods)	wordt	haar	naam.	Jakob	doet	een	‘als-dan’	gelofte	

-	hij	moet	nog	leren	dat	God	zich	aan	zijn	Woord	houdt,	

altijd!	Maar	deze	ontmoeting	heeft	toch	een	geweldige	

impact	op	het	leven	van	Jakob.	



God ontmoeten  | 11

>>

God daagt ons ook 
uit om te pleiten voor 
mensen die verloren 
dreigen te gaan

We	zien	hem	stap	voor	stap	veranderen	totdat	hij	uiteindelijk	

zijn	zonen	en	kleinzonen	op	een	bijzondere	manier	kan	

zegenen,	met	zicht	op	de	toekomst	en	op	het	heil	van	de	

Heer	(Gen	49).	Ook	de	wijze	van	zegenen	van	de	zonen	van	

Jozef	(Gen	48:13-19)	laat	duidelijk	zien	wat	hij	heeft	geleerd.	

Soms	kost	het	heel	wat	tijd	voor	een	ontmoeting	met	de	Heer	

echt	wortel	schiet	in	ons	leven.	Van	alles	heeft	Jakob	gepro-

beerd	om	zijn	zaakjes	zelf	op	orde	te	krijgen,	tot	en	met	de	

geschilde	takken	bij	de	drinkbakken	van	de	beste	schapen	

(Gen	30:41).	Die	truc	leek	te	hebben	gewerkt	totdat	de	Heer	

in	een	droom	hem	een	lesje	genetica	geeft	en	duidelijk	

maakt	dat	Hij	had	ingegrepen	(Gen	31:10-12).	Maar	als	hij	op	

het	punt	staat	Esau	weer	te	ontmoeten,	heeft	hij	het	niet	

meer	-	hoewel	God	hem	engelen	tegemoet	zendt	(Gen	32:1-2	

en	7-8).	Dan	moet	hij	zich	wel	wenden	tot	God	zelf	en	doet	

hij	een	beroep	op	de	belofte	aan	hem	gedaan	in	Bethel.	En	

God	hoort,	al	is	er	eerst	die	worsteling	aan	de	Jabbok	-	hij	zal	

mank	door	het	leven	gaan,	maar	als	een	gezegend	man.	

Helaas	kiest	hij	eerst	de	verkeerde	woonplaats	uit	(Sichem)	

en	na	het	drama	aldaar	spreekt	God	weer	tot	hem	om	hem	

terug	te	brengen	naar	Bethel.	Dan	beseft	hij	het	weer:	God	

heeft	hem	veilig	en	zelfs	rijk	teruggebracht;	het	wordt	tijd	

om	zijn	leven	op	orde	te	brengen	(Gen	35:1-4).	Het	hoeft	

natuurlijk	niet	zo	lang	te	duren	in	ons	leven	voor	we	de	Heer	

de	plaats	geven	die	Hem	toekomt.	Eigenlijk	zou	een	eerste	

ontmoeting	met	Hem	al	voldoende	moeten	zijn.	Maar	Hij	

komt	er	gegarandeerd	op	terug;	Hij	verlangt	toewijding	en	

wil	de	Eerste	zijn	in	ons	leven.

Jesaja’s visioen
In	Jes.6	beschrijft	Jesaja	hoe	hij	God	op	de	troon	heeft	gezien	

en	wat	er	met	hem	gebeurd	is.	Het	eerste	is	de	confrontatie	

met	wie	hij	zelf	is	-	hier	past	hij	niet!	Wat	Jesaja	overkomt,	

kan	ons	ook	overkomen	als	we	nadenken	over	Wie	God	is.	

Weliswaar	is	Hij	in	Jezus	heel	dichtbij	gekomen,	maar	zijn	

heiigheid	is	er	niet	minder	om.	Zelfs	Johannes	schrikt	als	hij	

de	Heer	Jezus	ziet	(Op	1:17)	en	valt	als	dood	aan	zijn	voeten.	

Zoals	Jesaja	bij	het	zien	van	God	op	zijn	troon	ineens	beseft	

hoe	onrein	hij	is,	zo	heb	ook	ik	in	tranen	aan	zijn	Tafel	

gezeten;	ineens	zag	ik	mijn	zonden	van	eerder	die	week	

levensgroot	voor	me.	Gelukkig	was	er	dat	altaar	en	de	

gloeiende	kool	die	ook	mij	aanraakte,	zodat	ik	Hem	toch	kon	

danken.	Daarvoor	had	mijn	Heer	zijn	leven	gegeven,	was	Hij	

in	angst	en	nood	geweest.	Zo’n	ontmoeting	met	de	Heer	is	

louterend	-	als	we	dat	tenminste	echt	laten	doorwerken	in	

ons	leven.	Die	ontmoeting	kan	er	ook	zijn	in	mijn	binnenka-

mer,	als	ik	zijn	Woord	lees,	als	Gods	Woord	ineens	met	

kracht	op	me	af	komt.	Maar	er	gebeurde	meer	bij	Jesaja:	er	



komt	een	vraag	op	hem	af.	Het	lijkt	veel	op	wat	Petrus	

overkwam	bij	de	eerste	wonderbare	visvangst.	Het	zien	en	

vertellen	wie	hij	zelf	is,	leidt	tot	een	opdracht	van	de	Heer	

(Luk	5:8-10).	Hij	kan	ons	eigenlijk	alleen	gebruiken	als	we	

eerst	beseffen	wie	we	zelf	zijn.	Het	is	natuurlijk	niet	leuk	om	

te	bekennen	dat	je	een	ellendeling	bent,	maar	dan	pas	kun	je	

zien	hoe	groot	Gods	genade	is.	En	dan	pas	kun	je	een	

bruikbaar	instrument	in	zijn	hand	worden.	

Tot slot
Ontmoetingen	met	de	Heer	zijn	er	in	soorten	en	maten.	Er	is	

genoeg	stof	in	de	Bijbel	voor	een	heel	boek.	Maar	we	hebben	

al	belangrijke	principes	gezien.	Hem	ontmoeten	is	vaak	

schrikken	van	jezelf,	maar	Hij	schenkt	genade	en	reinigt	ons	

als	we	beseffen	en	belijden	wie	we	zijn.	En	dan	zet	Hij	ons	

aan	het	werk.	God	wil	heel	veel	aan	ons	kwijt,	vooral	over	

zijn	Zoon	en	hoe	Hij	zal	regeren.	Hij	daagt	ons	ook	uit	om	te	

pleiten	voor	mensen	die	verloren	dreigen	te	gaan.	Op	mij,	op	

ons,	komt	de	vraag	af	in	hoeverre	Hij	bij	ons	thuis	kan	zijn	

en	of	wij	Hem	steeds	zoeken.	We	kunnen	God	dagelijks	

ontmoeten	in	zijn	Woord,	door	met	Hem	te	spreken	over	de	

Zoon,	door	te	bidden	en	te	smeken.	Soms	lijkt	het	alsof	Hij	

ver	weg	is,	maar	dat	ligt	aan	ons.	Soms	ineens	springt	iets	in	

zijn	Woord	er	uit	-	zoet	als	honing,	verpletterend	als	een	

hamer,	versterkend	als	brood	uit	de	hemel.

Het	is	mogelijk	om	te	wandelen	met	de	levende	God,	maar	

wie	er	nooit	echt	tijd	voor	neemt,	zal	zijn	nabijheid	minder	

ervaren.	De	weg	naar	het	hart	van	de	Vader	is	open,	maar	we	

moeten	bereid	zijn	onszelf	te	laten	doorlichten.	Dat	is	soms	

pijnlijk,	maar	net	als	Mozes	kunnen	we	Hem	dan	horen	

spreken	van	tussen	de	cherubs	op	het	verzoendeksel	(de	

genadetroon;	Ex	25:22).	We	hebben	vrije	toegang	tot	de	

Troon	in	de	hemel	-	waarom	gebruiken	we	die	vrijheid	niet	

vaker?	De	Heer	zelf	nodigt	ons	uit,	dus	laten	we	naderen	(Hb	

10:19-22).	Wie	weet	wat	Hij	ons	wil	laten	zien	en	welke	

opdracht	Hij	ons	gaat	geven.	Een	open	en	ontvankelijk	hart	

wordt	rijk	gezegend	in	de	dagelijkse	ontmoeting	met	de	

Heer.

12 | focus


