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De manier waarop we als christenen meestal onze communicatie met God invullen is door het 
uitspreken van gebeden en door het lezen van de Bijbel. In die gebeden vragen we God om 
dingen die we nodig hebben, we vragen Hem om voor van alles te zorgen in ons eigen leven 
en/of in dat van onze medemensen, en eventueel danken we God voor dingen die we hebben 
ontvangen. In Zijn Woord lezen we bemoedigende zaken over Gods genade, inspirerende 
oproepen om Hem en onze naaste lief te hebben, et cetera. Dat alles vaak in vrij algemene 
termen, niet al te specifiek toegespitst op onze eigen situatie. 
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We leven ons leven in feite vaak meer alsof God ver weg is dan alsof Hij echt bij ons is, bij wijze 
van spreke naast ons staat of zit. Wellicht prijzen we onszelf gelukkig dat Hij wel Zijn instructie-
boek bij ons achtergelaten heeft (al wilden we dat het wat duidelijker was). We lezen dat, we sturen 
Hem onze vragen, maar we rekenen nauwelijks op concrete antwoorden. „We krijgen immers 
nooit een briefje uit de hemel” is een veelgehoorde uitspraak in dit verband. En een gewone 
conversatie over de bloemen in de tuin of over de kinderen of over het drukke verkeer of wat 
ons verder ook allemaal bezig kan houden, nee, daar zal die grote God dus wel helemaal geen 
tijd voor hebben… 

We leven ons leven in feite vaak meer alsof God ver weg is dan alsof Hij echt bij ons is, bij wijze 
van spreke naast ons staat of zit. Wellicht prijzen we onszelf gelukkig dat Hij wel Zijn instructie-
boek bij ons achtergelaten heeft (al wilden we dat het wat duidelijker was). We lezen dat, we sturen 
Hem onze vragen, maar we rekenen nauwelijks op concrete antwoorden. „We krijgen immers 
nooit een briefje uit de hemel” is een veelgehoorde uitspraak in dit verband. En een gewone 
conversatie over de bloemen in de tuin of over de kinderen of over het drukke verkeer of wat 
ons verder ook allemaal bezig kan houden, nee, daar zal die grote God dus wel helemaal geen 
tijd voor hebben… 
  
En dan is daar Jezus, zo we in de Evangeliën over Hem lezen. Heel speciaal gaat Hij naar ieder 
mens afzonderlijk toe, en gaat heel gericht in op wat hem of haar bezighoudt. Hij bevraagt en 
Hij geeft antwoord op nog-niet-eens-gestelde vragen die leven in het hart van de persoon in 
kwestie.  

En dan is daar Jezus, zo we in de Evangeliën over Hem lezen. Heel speciaal gaat Hij naar ieder 
mens afzonderlijk toe, en gaat heel gericht in op wat hem of haar bezighoudt. Hij bevraagt en 
Hij geeft antwoord op nog-niet-eens-gestelde vragen die leven in het hart van de persoon in 
kwestie.  
Bijvoorbeeld die Samaritaanse vrouw, met wie geen Jood het ook maar in zijn hoofd zou halen 
om een gesprek aan te knopen. Maar Jezus doet het wel. We lezen erover in het Evangelie van 
Bijvoorbeeld die Samaritaanse vrouw, met wie geen Jood het ook maar in zijn hoofd zou halen 
om een gesprek aan te knopen. Maar Jezus doet het wel. We lezen erover in het Evangelie van 
Johannes, hoofdstuk 4. Jezus en Zijn volgelingen zijn onderweg. Na een fikse wandeling komen 
ze bij Sichar – een stad in Samaria. Jezus is moe bij een put buiten de stad gaan zitten. Zijn 
discipelen zijn de stad in gegaan om eten te kopen. Dan komt zij daar bij de put. Midden op het 
heetst van de dag, wanneer er geen andere mensen zijn. Ze vermijdt het contact namelijk lie-
ver. Ze heeft al zoveel veroordeling ervaren vanwege haar levensstijl, vanwege haar innerlijke 
honger naar contact. Ze is hoogst verbaasd als die joodse leraar haar aanspreekt en haar om 
wat te drinken vraagt. Tegen alle conventies in ontstaat er een gesprek. Tegen al haar afweer in 
gaat het gesprek al snel over het feit dat ze na vijf mislukte huwelijken nu ongehuwd samen-
woont, en ook over de dorst in haar hart die daaronder ligt. En over Wie Jezus is. Dat Hij de 
beloofde Messias is, Die gekomen is om juist dat soort dorst te lessen en mensen te bevrijden 
uit zonde en slavernij.  
Na korte tijd zo met Hem gesproken te hebben is ze al haar schaamte voorbij en rent ze roe-
pend terug de stad in, bij haar stadsgenoten – tegenover wie ze zich altijd geschaamd had – 
zelfs aandacht vragend voor haar tragische verhaal én voor deze Jezus, Die haar aansprak, 
daar bij de bron… 
Die ene ontmoeting, dat ene heel persoonlijke gesprek met Jezus, de Messias, had haar kijk op 
zichzelf en op het leven totaal veranderd. En daarmee ook haar relatie met haar stadsgenoten. 
Zeker, wat ze van de godsdienst-leraren en uit de geschriften wist over God en Gods plan, en 
over de beloofde Messias, had haar in zekere zin voorbereid. Maar dat ene persoonlijk ge-
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sprek… die paar woorden van Hem, waarin zo duidelijk bleek dat Hij haar niet veroordeelde, 
maar juist wilde herstellen… die woorden hadden haar geráákt. Ze hadden haar koude en 
hongerige hart verwarmd en goed gedaan. Ze hadden haar schaamte weggenomen en ze 
hadden haar perspectief gegeven en levenslust… 
Haar stadsgenoten zien die grote verandering en worden nieuwsgierig. Ook zij komen snel naar 
Jezus toe, ze praten met Hem, en ook zij gaan geloven dat Hij inderdaad de beloofde Messias 
is. 
 

Wellicht is het zo, dat als we zo stilstaan bij dit verhaal en ons er een beetje in verplaatsen, dat 
u dan diep in uw hart een verlangen voelt naar ook zo’n persoonlijke ontmoeting, zo’n persoon-
lijk gesprek met Jezus. In dat geval heb ik goed nieuws voor u. Want het is mogelijk, ook nu 
nog, om zo’n ontmoeting met Jezus te hebben. En niet één keer, maar dagelijks, op elk moment 
van de dag wil Hij met ons spreken. Jezus heeft de blokkade tussen God en ons weg gehaald. 
Wij mogen leren hoe we Zijn stem beter kunnen verstaan. 
 
Veel te vaak hebben we ons door Gods tegenstander wijs laten maken dat zoiets alleen 2000 
jaar geleden in Israël mogelijk was, toen Jezus hier fysiek op aarde rondwandelde. Maar de 
Bijbel zegt iets anders. Jezus meende letterlijk wat Hij zei, toen Hij Zich vergeleek met een 
herder2 en ons met de schapen van die herder: 
 

„Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij 
zullen naar Mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder. …  
Mijn schapen horen naar Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun 
eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand 
zal ze uit Mijn hand roven.” 

Johannes 10: 16, 27-28; vgl. Ezechiël 34: 31. 
 

Deze woorden van Jezus spreken ervan dat we naar Zijn stem zullen luisteren. Gebed is dus 
niet eenrichtingsverkeer. Zo zien we heel de Bijbel door dat God specifiek met mensen spreekt. 
Niet alleen openbaart Hij algemene principes 
via Zijn Woord, maar Hij wil ook specifieke din-
gen met elk van ons persoonlijk delen, dingen 
die speciaal betrekking hebben op u en mij als 
unieke wezens met unieke omstandigheden, 
een unieke aard en een unieke roeping. 
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Ook Jezus Zelf heeft ons hierin een voorbeeld 
nagelaten. Steeds weer nam Hij bewust de tijd 
om met God de Vader te spreken en van Hem 
richting te ontvangen in Zijn leven en bedie-
ning (zie Mattheus 14: 23; Markus 6: 46; Lukas 6: 12; 9: 28; Johannes 5: 19-23, 30, 36). Zo heeft Hij 
dat ook voor ons bedoeld. Ook ons wil God dagelijks Zijn aanwijzingen geven, bemoedigen, of 
wat we ook nodig hebben in onze dagelijkse wandel. 

„Ik weiger de leugen te accepteren die 
Satan op zovelen van Gods mensen 

gedrukt heeft: dat de Heer gestopt is 
met tot zijn mensen te spreken” 

David Wilkerson
Daily Devotional blog: ‘Ever-Present Help’, 

4 Dec. 2009 (mijn vertaling). 

 
Bij het luisteren naar de stem van Jezus of van God gaat het niet alleen om het horen van de 
woorden in ons hart, maar ook om het opmerken van de toon waarmee die woorden door Hem 
tot ons gezegd worden. Dit ligt dicht aan tegen wat David in Psalm 27 noemt ‘het aanschouwen 
van de liefelijkheid van de Heer’, naast het ‘onderzoeken’. Het poëtische hebben we nodig 
naast de proza, de verwondering naast het begrijpen, het gevoel, het warme hart en het enthou-
siasme naast het koele verstand en de ratio.   
Gods karakter klinkt door in Zijn manier van spreken. We zagen al dat dat bij de Samaritaanse 
vrouw verbazing opriep. En wellicht doet het dat ook wel eens bij ons. Vanuit onze ervaringen in 
deze gebroken wereld hadden we misschien helemaal niet verwacht dat Hij ons zó liefdevol, 
geduldig, of …(vult u zelf maar in)… tegemoet zou komen… Gelukkig is het niet verkeerd als we 
momenten van verwondering kennen, zeker niet als we die om weten te zetten in aanbidding… 
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Dat alles begint echter met dat we ons volledig bewust worden van Gods aanwezigheid. Zolang 
we niet, of alleen met ons hoofd en niet met ons hart ervaren dat God hier en nu echt bij ons is, 
zullen we moeite hebben met het verstaan van Zijn stem. Daarom wil ik in een volgend artikel 
verder ingaan op dit bewustwordingsproces: wat kunnen wij er van onze kant aan doen om er 
meer voor open te staan dat God / Jezus wérkelijk Immanuel – God met ons – is, hier en nu? 
Ook ga ik in een volgend artikel nog uitgebreid in op praktische manieren waarop we Gods 
stem beter kunnen leren verstaan. 
 

Om verder te lezen 
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Meer informatie en reacties 
Voor meer informatie, vragen of suggesties naar aanleiding van dit artikel kunt u contact 
met me opnemen via e-mail: andre.roosma@12accede.nl
 

 

Accede! home     of   naar de Immanuel levensstijl artikelen index
 

 

 

Bedankt voor uw belangstelling! 
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