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Enige praktische dingen om 
goed te leven in Cambodja 
Heerlijk, het is echt, echt heel goed voor ons om hier weer terug te zijn , we zijn deel geweest 
van second mile in 2014-2015, dat was een heel goede tijd, dus dank jullie voor jullie welkom. 
Ik verlang ernaar dat we een goede tijd samen zullen hebben met wat ik wil delen deze morgen. 
Er is iets in mijn hart dat in me geboren was in de laatste drie maanden. Een tijd van aan het 
eind van mijn latijn komen, een tijd van het uitschreeuwen naar God, een tijd van het zoeken 
naar God vanuit een diepere laag in mijn eigen leven. Ok, mijn geest, mijn hart en mijn ziel 
voelden alsof het gedaan was met mij, ik moest stoppen. Thuis in de UK kwam een tijd alsof 
mijn leven gereset werd op een diepere laag die de basis vormde van wat ik deed en waarom ik 
het deed en het werd een heel belangrijke les die ik leerde in die hele moeilijke tijd waar ik 
doorheen ging. En het draaide om het Vaderhart van God, en ik leerde om te rusten in Zijn liefde 
en leerde dat het eigenlijk zo fundamenteel is , zo’n hoofdzaak voor een duurzaam leven als 
christen, in de bediening en voor onze levens in het algemeen. En onder mijn leven is de liefde 
van God, ernaast en eruit vliegend erdoor. En het was een periode waarin de dingen die ik in 
mijn hoofd had, en zelfs voordat ik op die plaats kwam in de UK, waar ik zelfs een paar weken 
daarvoor sprak over de verloren zoon en ik meende elk woord dat ik zei over het Vaderhart van 
God voordat ik er zelf doorheen wandelde. En dat was voor mij de moeilijkste periode, geestelijk 
en emotioneel, die ik ooit in mijn leven gehad heb en ik moet zeggen dat ik echt helemaal aan 
de grond zat, aan de grond dieper als ik ooit ben geweest in mijn leven. Maar onder die bodem 
waren de eeuwige armen van God. En zulke moeilijke, moeilijke tijden kunnen er zijn, waarin je 
het uitschreeuwt, huilend, en dan echt huilen niet slechts een paar traantjes, maar huilen als in 
sommige van de psalmen beschreven wordt en ik voelde me alsof ik in die plek geweest was 
die David bedoelde, waarin hij zijn moeite naar God uitriep. En ik wil deze morgen delen over de 
liefde van God en wij die kinderen van God zijn, dit zijn fundamentele evangelie waarheden en ik 
wil spreken over, en de liefde van God voor jullie voor ons uitspreiden, en zien hoe dat effect 
heeft op wat we doen en hoe we dienen. Het zal gecombineerd worden met preken die jullie 
gehad hebben in living well. Misschien zal dit er ook iets aan toe voegen en ik wil ermee 
beginnen om jullie er aan te herinneren dat God van je houd en er is niets wat je kan doen 
daaraan, God houd van jou en er is niets wat je kan doen daaraan, laten we een gevoel hebben 
van het onder een waterval van Gods liefde staan. I ga lezen uit 1 Johannes 3:1, waar God zijn 
liefde uitstort en, laten we lezen 

1Johannes 3:1 Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods 
genoemd worden en wij zijn het ook 
Johannes 1:12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om 
kinderen Gods te worden, hun, die in Zijn naam geloven 
Dus deze twee verzen zeggen dat we de kinderen van God zijn en dat God onze Vader is. En 
onze aardse vaders, sommige van onze aardse vaders waren fantastisch en sommige van onze 
aardse vaders(zoals sommigen van jullie persoonlijk ervaren hebben) voor sommige van jullie 
kan het moeilijk zijn als het over iets als een vader hebben, leken niet op onze hemelse  
Vader, maar er is een heel mooi vers 
Hosea 11:3 en Ik leerde Efraïm lopen, ik nam hen op mijn armen 

Het spreekt van het Vaderhart van God, het was God die je bij de hand nam, God die van je 
houd met een eeuwigdurende liefde, Hij is perfect goed. Het evangelie heeft ons in een relatie 
met de Vader gebracht en ik vind het heerlijk om onze rechtvaardiging te vieren, het goede 
nieuws van onze bevrijding van zonde, onze vergeving en ik spring op en neer en roep daarover 



voor altijd en altijd, maar soms vergeten we dat dat ons in een relatie met de Vader gebracht 
heeft in wie we ons kunnen verheugen, op wie we kunnen vertrouwen, wat een bron van kracht 
is en we kunnen leven in een relatie met de Vader. We zingen om God te eren: O kom tot de 
Vader, door Jezus de zoon en in Johannes 14:6 zegt Jezus Ik ben de weg, de waarheid en het 
leven, niemand komt tot de Vader behalve door mij. En dat vers betekent zeker dat je niet naar 
de hemel kan gaan zonder Jezus, dat betekent het ja, maar komt ook niet tot de Vader zonder 
Hem. Kom tot de Vader, ken de Vader en wees in een levende relatie met de Vader die Zijn  
liefde uitgegoten heeft over ons, en dit is een grote liefde. 1 Johannes 3: 6, een liefde die 
gebondenheid verbreekt, een liefde die schaamte verpletterd, een liefde die zonde bedekt, een 
on-stopbare liefde voor ieder van ons. En als we hier meer en meer bekend mee worden, en 
deze waarheden bekend zijn voor vele jaren en ons niet meer verlaten maar in ons hart blijven, 
of in  een grote afstand van het hoofd naar het hart blijven, elke liefde is een lange reis in ons 
leven om door te dringen. Die afstand van hier tot hier is een erg lange en sommige van deze 
dingen worden veel reëler in ons leven en ik bid dat dit is wat de H. Geest zal doen in ons leven 
rond dit thema vandaag, vanuit hier. Hiervandaan kunnen we Gods liefde ervaren en 
voortdurend iedere dag. Het is beide een subjectief en een objectief gevoel, het kan ervaren 
worden in ons hart. Het kan een mooie kostbare ervaring zijn, maar het kan ook dat objectieve 
bewijs zijn van het kruis. God heeft zijn liefde voor jou bewezen, onomstotelijk aan het kruis. Hij 
heeft zijn liefde voor ons getoond hierin toen wij nog zondaren waren. Christus stierf voor ons 
aan het kruis, dat geld ook deze morgen. We wisten dit, en we kunnen nog steeds zondaar zijn 
maar we zongen: het is bewezen aan het kruis. 
Als je daar ooit aan twijfelt, hier of als je terug in de UK bent, bedenkt dan dat het onomstotelijk 
bewezen is aan het kruis. 

Zijn liefde is uitgestort, lazen we. God houd niet met tegenzin van jou, probeert het uit te 
houden met ons, doet dat omdat hij nou eenmaal moet. Het word uitgegoten, uitgestort, het is 
overvloedig, het is on-stopbaar. De psalm die we baden deze ochtend, Zijn overvloedige liefde, 
ps. 86, zijn onstopbare, onuitblusbare liefde. Het is het beeld van een waterval, van liefde en 
genade en goedheid over ons deze ochtend, over jullie leven. Die je verfrist, je revitaliseert, ons 
reinigt. Waar we onder kunnen zitten, deze verfrissende waterval van Gods liefde, in een droog 
land, in het land waar we uitgeput raken, het land van de lasten, om daar gewoon te zitten in 
die overstromende liefde van God, en je herinnerd je het verhaal van de verloren zoon. De vader 
stond daar. Hoe zie je Hem staan, de armen gekruist, wie denkt hij wel dat hij is, en dat durft 
ook nog terug te komen; nee, hij rende, hij omhelsde hem, hij stortte uit, hij was overvloedig, hij 
was ruim over de top van wat de jongste zoon ooit durfde te verwachten. Daar was het feest, 
de mantel, de ring, de sandalen, mijn zoon zei de vader, mijn zoon zodat iedereen het kon 
horen, het hele dorp wist het , hij is zijn zoon. En Hij verwelkomd jou ook als zijn zoon. Je bent 
mijn zoon. God houd van je omdat hij van jou houdt, niet omdat Hij dat moet, niet omdat Hij het 
probeert uit te houden met ons, Hij probeert het niet uit te houden met ons omdat we een 
aardig werk doen in Cambodja. Hij probeert het niet uit te houden met ons, Hij houd echt, echt 
waar van ons, Hij koestert geen wrok tegen ons. Hij houdt van ons met een overvloeiende 
liefde, en Hij vind je aardig, God vind het echt heel aardig. Hij is niet blij met alles wat je ooit 
gedaan hebt in je leven, maar Hij is blij met jou, Hij vindt het fijn om bij je te zijn. Hij vindt het fijn 
om tijd met je door te brengen, Hij geniet van jouw gezelschap. God geniet van jouw 
gezelschap. Allebei deze verzen spreken over het kind van God zijn, en ik wil daar naar kijken, 
wat dat betekent om kind van God te zijn. 

J.I Packer zegt: als je wil beoordelen hoeveel een persoon begrijpt van Christendom moet je er 
achter komen hoe hij omgaat met een kind van God zijn en God als zijn vader te hebben en 
begrijp dat Christendom niet beter kan zijn als ons vat krijgen op adoptie. Dus adoptie en kind 
van God zijn is een sleutel, is zo wonderbaarlijk onderdeel van ons geloof en we blijven het 
onderwijzen en uitleven want dat is wat we willen uitleven hier in de zending als we dienstbaar 
zijn en leven vanuit die positie, die liefde want dat brengt ons in een veilige identiteit. 



En sommigen van ons, mijzelf inbegrepen, hebben in de loop der tijd geprobeerd onze identiteit 
in een heleboel andere dingen te vinden, ook in de zending kunnen we dat doen. En ze noemen 
ons kinderen van God, en dat zijn we ook. We zijn geen wezen. Een wees mist zekerheid, elk 
van ons kan dat hebben. Ze weten niet of ze er bij horen, ze weten niet of ze in de groep 
passen.  
 
Kinderen van het huis weten dat ze daar horen, dat ze een plaats hebben enzovoort. Soms, als 
we deze noodzaak om indruk te maken voelen, of om gezien te worden, als een beangstigd 
voelen, als een nood voor bevestiging. Ik ben bang er een puinhoop van te maken, soms 
spreken we tegen onszelf, stop er zo’n puinzooi van te maken, wat doe je er aan om er nog wat 
van te maken. Weet je, soms spreken we tegen onszelf zulk soort negatieve dingen en dat 
horen we niet te doen want  we zijn kinderen van God en we zouden zo niet tegen onszelf 
mogen spreken. Of we werken vanuit een schijnvertoning ook al weten we dat we gered zijn, 
daar zijn we goed in. Of we denken dat we echt geestelijk bezig zijn, God u weet wat ik allemaal 
al niet voor u gedaan heb, ik verdien nu toch wel iets. Of we schermen ons af als we niet zeker 
over onze identiteit zijn, of we lezen maar weer een boek en we nemen heel veel druk op 
onszelf. Druk die God niet voor ons bedoeld heeft om te hebben. Dus ik ga mezelf bemoedigen  
en dit alles verplaatsen met de mindset van een zoon of dochter die weet dat ze een plek heeft. 
Die deze zekere identiteit heeft en niet hoeft indruk te maken, geen schijnvertoning hoeft op te 
voeren of zichzelf vergelijken met andere mensen. Vergelijken is een dief van kinderen en als je 
daarin verzeild bent geraakt beleid dit dan en vraag om hulp. Want als kinderen van God zijn we 
geliefd door de Vader. Ik kan rusten in zijn liefde, ik kan rusten in zijn liefde vandaag. Sommigen 
van ons hebben in leugens over onszelf geloofd, en de vijand houd er van om die leugens te 
voeden, houd ervan ons aan de andere kant van het plaatje te krijgen, vermomd en 
terneergeslagen door leugens en de vijand is de vader der leugens. En ik moedig je aan om met 
God in te stemmen deze morgen en je gedachten te verversen en niet langer de leugen te 
dragen. Je bent een kind van God, je kent Jezus, je bent een kind van God. Weersta de 
leugens die op je pad komen, als pijlen, wijs ze af in Jezus naam. We zijn zo goed in het 
proberen te lijken op wat we zouden moeten zijn, ik was er erg goed in. Maar dat is niet hoe we 
echt zijn. Ik ben er goed in om je te laten denken dat ik het allemaal voor elkaar heb, maar het 
feit was over duidelijk dat ik dat niet had. Ik kan het niet allemaal voor elkaar hebben en jij kan 
dat ook niet en dat is ok. We kunnen dat erkennen in de veiligheid van onze kerkfamilie, als 
christenen. Ik kan het nooit allemaal voor elkaar hebben. Dat is Jezus zijn taak. Coll. 1:17 In 
Hem nu word alles bijeen gehouden. Dat is zo’n opluchting, laat het gaan om alles bij elkaar te 
proberen te houden, zelfs mijn identiteit, mijn werk waarden, mijn verworvenheden, mijn 
erkenning, hoeveel e-mails ik terug krijg na een nieuwsbrief, niets van dit alles. Rusten in de 
liefde van de Vader, ik heb God zijn genegenheid, ik heb God zijn genegenheid, ik heb de 
aandacht van andere mensen niet nodig, ik heb God zijn genegenheid, ik heb de aandacht van 
mensen niet nodig. Je bent in Gods gezin gebracht als zijn kinderen. Sommige van ons, met de 
manier waarop wij leven zijn nogal mobiel, we bewegen ons van plaats naar plaats, we maken 
onszelf een thuis in dit onmogelijke land. Pas ik wel hier in Cambodja, ik voel me daar niet zeker 
over, we hangen er tussenin. We kunnen terug gaan voor een bezoek naar ons thuisland, maar 
het leven van de mensen daar is intussen veranderd, mensen gaan verder, er is een nieuwe 
voorganger in onze kerk, dingen veranderen de hele tijd. Waar horen we thuis. Maar als Gods 
kinderen hebben we een plek waar we thuishoren, we horen bij het gezin van God, er is een 
plaats voor ons aan zijn tafel, net zoals we avondmaal vierden vlak hiervoor, we leven op een 
aparte manier maar we hebben een thuisplek omdat we Gods kinderen zijn. We kunnen vanuit 
deze zekere identiteit dienen, we kunnen dienen als zendelingen in deze verzekerde identiteit. 
We denken terug aan toen Jezus gedoopt werd, toen hij gedoopt werd klonk er een stem uit de 
hemelen de Vader sprak over de zoon : dit is mijn zoon in wie ik een welbehagen heb, voordat 
er een wonder gebeurd was, voor een lering gedaan, voor een genezing en voor het kruis. De 
Vader spreekt tegen de zoon: Ik houd van jou en ik ben zo blij met jou. Zo spreekt hij ook tot 
ons om ons eraan te herinneren onze identiteit niet te plaatsen in de dingen die we doen. God 



wil jou hoe dan ook, hij houd nu al van je. Jezus kon hem dienen wetende dat zijn identiteit was 
ik ben de zoon van de Vader. De Vader had gezegd dat hij de zoon van de vader was dus hij 
knielde neer een maakte een handdoek los van zijn middel en waste de voeten van de 
discipelen  omdat hij wist, zoals in joh.13 in een passage staat dat hij wist dat hij terugging naar 
de vader. De vader had gezegd dat hij zijn zoon was, dus hij knielde neer en maakte een 
handdoek los en was te de voeten van de discipelen uit een daad van nederigheid, een houding 
van dienen. Nu zijn wij ook gediend door Jezus, aan het kruis, aan het kruis op een speciale 
manier, hij heeft dat bewezen naar ons. Ik weet dat ik hem kan dienen omdat ik een verzekerde 
identiteit heb en dit is het hart van dienen. Wij zelf zijn geliefd en gediend en delen dat uit om 
ons heen, daarvanuit kunnen we dienen, op die manier en bedienen. Omdat we kunnen dienen 
vanuit een verzekerde identiteit, we hoeven niet te vechten om een hogere positie want we zijn 
geliefd omdat we weten dat we een kind van God zijn. We kunnen eerlijk zijn, we kunnen ons 
kwetsbaar opstellen, en de druk is van de ketel. Ik heb de romeinenbrief meer bestudeerd, 
nadat ik door dit hele gebeuren werd gedragen. Heel wat punten terwijl ik aan het rennen was. 
Ik ontving zo veel van de Heer terwijl ik neerschreef al die verzen ook uit Hebreeën, delend uit al 
deze mooie dingen. Maar een van de dingen in mijn hart is dat de druk van de ketel is, de druk 
is van de ketel. Het betekent niet dat we nooit tegen iets aanlopen in onze bediening, of dat er 
in ons leven niets moeilijks voorvalt, maar de druk is er af. We hoeven het niet meer allemaal op 
een rijtje te hebben en ik hoef geen schijn op te houden, ik hoef niet al die dingen op te houden 
als wat is een goede zendeling, ik zou dit moeten doen, er wordt natuurlijk van mij verwacht dat 
ik dit doe, ik had dit allang moeten doen, een zendeling moet toch dit doen, een echte man 
doet toch zo 

Sommige van deze dingen zijn door mijzelf uitgevonden, waar dat ook vandaan komt. En soms 
proberen we aan verwachtingen te voldoen, die anderen niet op ons leggen, in de kerk of op 
andere plaatsen, en we hoeven niet onder die druk te leven want de druk is er vanaf. Ik wil 
gewoon zeggen, tegen jullie, de druk is er af, en we kunnen echt zijn. David was een man naar 
Gods eigen hart, hij deed wonderbaarlijke dingen voor hem, maar er zat ook een zwakheid en 
hij riep het uit: Heer ik ben arm en heb hulp nodig, er was een eerlijkheid en afhankelijkheid van 
God in zijn hart, dat hij hulp nodig had. Paul schreef in zijn brief aan de Romeinen, ik ben 
getroffen maar niet vertwijfeld. Hij was getroffen, hij wist niet alles, hij had nog niet alles op een 
rijtje ook,  terwijl hij hierover schreef . Laten we ook vandaag hiermee doorgaan. Ik wil dit 
toepassen bij second mile. Je hoeft hier niet op het podium te komen en iedereen alles 
vertellen. Ik vertel jullie ook niet alles, er zit meer achter dit verhaal als dat ik jullie vertel. Je weet 
dat er iemand is, sommige mensen, waarbij we echt onszelf kunnen zijn, een plaats durven 
innemen. Hier kan het ook een veilige plaats zijn voor mensen. En het is ok om niet ok te zijn, 
het is ok om niet ok te zijn, en te zondigen en een pauze nemen en naar een behulpzaam 
iemand te gaan, herderlijk, raadgever, iemand in je omgeving, die je kan bemoedigen en helpen 
er doorheen te komen. Ik had stress, hoge druk, en een aantal dingen die in mijn leven 
speelden. Er was schuld en ik wandelde op het randje, maar aan de buitenkant leek het of ik 
het allemaal op een rijtje had, maar dat was helemaal niet zo, en ik moest dat verwerken. Dus 
we kunnen eerlijk zijn, en weet je wat er gebeurd als je eerlijk bent?, dat maakt ruimte voor nog 
meer eerlijkheid en meer kwetsbaarheid. Ik had soms gesprekken met mensen, deelde dingen, 
en weet je, dan kwam er nog meer omhoog. Dus als je ergens mee worstelt, deel het met 
iemand. Het zal onze teams beter maken. Wees eerlijk. Eerlijkheid brengt eerlijkheid weet je. 
Dus de druk is er af, leef niet onder het gewicht van die druk. We hebben spijt, ik deed dit niet 
goed, ik voldeed niet aan die verwachting. Maar het zijn regels die ik voor mijzelf gemaakt had, 
ik had dit moeten doen, ik moet dat doen, ik zou dit echt moeten doen. Het geeft een gewicht 
dat we niet zouden moeten dragen en we moeten het wegwerpen. God legt geen druk op ons, 
ja we moeten gehoorzaam zijn, en we hebben vooronderstellingen over wat discipel schap kost, 
maar sommige van onze standaarden zijn verkeerd. Die hebben niets met het zien van deze 
dingen te maken om voor God te doen. We hebben zelf een hoop extra gemaakt en het geeft 
een gewicht op ons en we kunnen niet vrij leven op die manier. We zijn kinderen van God en 



God stort zijn liefde over ons uit en we hebben het recht gekregen om kinderen van God te zijn. 
Dus we kunnen vrijgezet worden van die druk. Dus ik wil onszelf bemoedigen, we hebben 
allemaal wel eens fouten gemaakt en we geven onszelf op ons kop, waarom doe je zoiets ook. 
Zoals, het lijkt of ik dit niet kan, die beslissing heeft mijn leven geruïneerd. Hier hoeven we niet 
mee te leven. Weet je, het is ok om dingen te proberen, en als het niet lukt, je vrijwel meteen 
mislukt, en je denkt dat God helemaal niet blij met jou is als er zoiets is dat niet werkt. Terwijl we 
weten dat we het vanuit geloof en vertrouwen op Hem deden, wandelend met Hem, en het 
bleek uiteindelijk toch geen succes te zijn. Je hebt toestemming om te falen. Ik heb 
toestemming om te falen. Ik heb de toestemming om iets te proberen, dat mislukt. En de druk 
is er af als dat gebeurd. Ik ben geliefd door God. Ik heb vrijheid. Ik ben in de aanwezigheid van 
de Vader. Ik kan rusten in Zijn liefde. Wat er ook gebeurd, we hebben genade voor onszelf, 
gewoon genadig naar  jezelf zijn. Ik zeg niet dat je maar kan doen waar je zin in hebt,  je 
gewoon nergens druk over hoeft te maken. Dat is niet wat ik bedoel. En als er echte zonde is, 
dan is er echte overtuiging over echte schuld, ja als je de echte overtuiging van de Heilige Geest 
hebt en er is echte schuld en we komen voor God met berouw en belijden onze zonde aan 
iemand, dan is dat het juiste om te doen. We hebben een heleboel veroordeling over dingen die 
zelfs niet eens zonde zijn, en de vijand houdt van die veroordeling , houdt van dat gevoel van 
totaal bewustzijn van totale onzin veroordeling op ons, dat is niet van God. Overtuiging is van de 
Heilige Geest en dat is van God en dat is goed, zie je, en God is iets in mijn hart aan het 
bewerken, en ik ga om vergeving bidden daarover, dat is overtuiging en dat is goed, 
veroordeling is verkeerd. Weet je, de vijand van het heerlijk om in het leven van onze bediening, 
in onze levens hier, onszelf veroordeeld te voelen en ons leugens laten geloven en ons 
aanklagen, dit is de aanklager: wat ben je hier aan het doen, hoe zit het met die zonde, en we 
kunnen onszelf ontmoedigd voelen. 

Hierover is een grote stelling van Maarten Luther, die me aan het lachen maakt. 
Als satan zegt dat ik een zondaar ben, dan troost hij mij ongelofelijk, want Christus stierf voor 
zondaren. Als satan zegt dat ik een zondaar ben, dan troost hij me ongelofelijk, want Christus 
stierf voor zondaren. Zo is het, dit is het evangelie. Daarom stierf Jezus. Ik weet dat ik 
gezondigd heb, dat hoef je me niet te vertellen. Dat weet ik al en Jezus heeft daar al mee 
afgedaan, dus ik kan verder gaan. Dat is geweldig. Jezus stierf voor ons, Jezus stierf voor mijn 
zonden, hij heeft dat gedaan dus elke keer als de aanklager me beschuldigd van een bepaalde 
zonde, dan heeft Jezus daar al mee afgerekend, ik mag doorgaan. Ik vindt dat heerlijk, en dus 
als je schuld voelt na al deze jaren over iets: Jezus zei aan het kruis het is volbracht. Het is 
volbracht! Het is volbracht!. Het is een leugen dat een zonde waar je berouw van had je van 
God weghoudt. Kom bij God, je bent welkom in zijn aanwezigheid, je bent geaccepteerd. Dus ik 
had het over deze identiteit, deze veilige identiteit en dat de druk er vanaf is en we kunnen 
eerlijk zijn, de druk is er vanaf, laat die druk los, geen veroordeling voor degenen die in Christus 
Jezus zijn, en tevens weten we dat we kinderen van God zijn, de druk is er af, we weten dat we 
geaccepteerd zijn . Ik kan er niet naar streven om Gods kind te zijn, ik heb het recht gekregen 
om Gods kind te zijn. 

Joh. 1:12 zegt:  Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om 
kinderen Gods te worden, hun, die in Zijn naam geloven; 

Ik heb het recht gekregen om een kind van God te worden, ik streef niet naar acceptatie door 
God, ik streef niet naar acceptatie door wie dan ook. Jezus heeft dat werk gedaan dat gedaan 
moest worden. Het gaat er niet om hoe hard ik werk. Het is al gedaan, Jezus heeft dat voor mij 
gedaan en ik kan dat accepteren dat ik geaccepteerd en geliefd ben. Accepteer gewoon dat je 
geaccepteerd bent in de liefde van God. In dit land, in deze samenleving zijn er zo veel die zich 
afgewezen voelen. In dit land voelen zovelen zich afgewezen, zovelen bevinden zich in een 
positie van schaamte. Wat een boodschap, wat een hoop, welk goed nieuws dat ik ben 
geaccepteerd, dat jij geaccepteerd kunt zijn als je tot Jezus komt en een kind van God word. 



Terug naar de verloren zoon, de Vader zegt: Mijn zoon, je hoort bij mij, de mantel die om hem 
heen gewikkeld wordt, de mantel die de stank bedekt, de mantel die alles bedekt. De vergeving 
van God, de ring die de familiering is. Je hoort er bij, je bent geaccepteerd in onze familie, daar 
spreekt die ring van, sandalen zijn voor zonen, slaven lopen blootsvoets, zonen dragen 
sandalen, dus hij moet sandalen hebben want hij is geaccepteerd. Hoe kwam de zoon terug 
van zijn reis , hoe heeft hij gezocht naar vrijheid op al die andere plaatsen. Keer weer terug, hier 
hoor ik vanaf het begin. Deze vrijheid is niet verloren 
. En hier in het huis van de Vader, dit is waar ik hoor. Geliefd door de Vader lazen we net, 
accepteer het. Gods goedkeuring hangt niet af van onze prestaties maar van de liefde van 
Christus. Gods goedkeuring hangt niet af van onze prestaties maar van de perfectie door 
Jezus.  

Tim Keller zei, jouw beste kunnen zou niet acceptatie door God voortbrengen en jouw slechtste 
doen kan het niet te niet doen. Je beste kunnen levert geen acceptatie door God op en jouw 
mislukkingen doen zijn acceptatie niet teniet. Je bent geaccepteerd door God een je bent 
welkom aan zijn  tafel, in het huisgezin van de geliefde door Jezus. Niet vanwege jouw je best 
doen en hoe goed je het wel niet doet, want Hij is veel meer. We zijn geaccepteerd, we hebben 
toegang, we hebben toegang to deze Vader. De zoon is in het huis met toegang tot de Vader. 
Hij kan het huis binnen. Als ik naar mijn ouders ga op visite, al ben ik net “dertig”, dan kan ik 
naar de koelkast lopen, het openen en eruit nemen waar ik zin in he. Want ik heb toegang, ik 
heb koelkastrechten in het huis van mijn ouders. Het zou raar zijn als andere mensen binnen 
zouden komen en op die manier de koelkast openen, dat zou niet horen. Maar ik ben een zoon 
deze huizes, dus ik heb rechten en mag naar de koelkast toelopen en er uit eten waar ik maar 
zin in heb. Ik heb toegang tot het huis van de Vader. De verloren zoon bevind zich niet achterin 
het huis van Vader maar hij heeft toegang tot  de nabijheid van God. Ik ook, niet alleen maar 
supermensen. Ik heb net zoveel recht als wie dan ook als ik geloof in Jezus. Ik heb het recht 
gekregen een kind van God te zijn, zoals joh. 1:12 zegt. Je hoeft ook geen glorieuze heilige te 
zijn waardoor je het kan winnen, ik heb net zoveel recht als wie dan ook om geliefd te zijn, 
vanwege Jezus hebben we dat recht. Je kan de troon benaderen met vertrouwen. Kom met 
vertrouwen, religie gaat over regels en angst en hoepels om doorheen te springen. En het gaat 
alleen hier om, je hebt toegang tot de hemelse Vader door Jezus, kom met vertrouwen en kom 
elke dag, en dit is heel groot voor ons gebedsleven. Herinner je gewoon, je bent een kind van 
God. Kom naar de Heer, in zijn aanwezigheid, aanbid hem in deze wonderbare toegang die we 
hebben. Hierdoor blijven we kunnen doorgaan hier, en met al deze dingen waarover we 
gesproken hebben, kinderen van God zijn, in een veilige plek, met een vernieuwing van onze 
grondvesten, dit is wat ons draagt in een stabiele bediening. Als we weten dat we kinderen van 
God zijn kunnen we vrij van angst zijn. En als mijn kinderen bang zijn, waar gaan ze naar toe, 
dan komen ze rechtstreeks naar ons, ze komen rechtstreeks naar hun vader, naar hun ouders. 
Kind van God zijn zet ons vrij van angst. En om eerlijk te zijn, er zijn angsten geweest in mijn 
leven, maar het kind van God zijn kan ons bevrijden van die angst. 
Zoals er staat in romeinen 8:15: want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om 
opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij 
roepen: Abba Vader 

En dat zinnetje brengt ons op een speciale plaats, een relatie waarin we zeggen Abba Vader, je 
hebt niet een geest ontvangen die je opnieuw een slaaf van angst maakt, maar je hebt 
ontvangen de Geest van het zoonschap door wie we roepen Abba Vader, we kunnen elke dag 
uitroepen: Abba Vader. 

Ik denk dat de twee grootste waarheden die vechten tegen angst zijn, de ene is dat God de 
almachtige is en alles onder controle heeft en onze strijd vecht tegen angst. En de tweede is dat 
Hij mijn Vader is en ik zijn kind ben, en Hij is een goede Vader en Hij houdt van jou en kent jou. 



En Hij geeft goede gaven aan zijn kinderen, volmaakte liefde drijft elke vrees uit. Deze liefde van 
de Vader, deze liefde jegens ons, zijn kinderen. 
Ik bid dat de Heilige Geest al deze waarheden vandaag in je zal plaatsen, over het zijn van Gods 
kind, hoe de Heilige Geest in ons wil werken als kind van God zijnde. Vrij van angst, wetende 
dat we toegang hebben, dat we geaccepteerd zijn en dat we een verzekerde identiteit hebben, 
geen moeitevol proberen, de druk is eraf. Ik wil hiermee eindigen dat als we weten dat we een 
kind van God zijn, we vrij zijn om te dienen, vrij om lief te hebben. We zijn zo dankbaar voor de 
liefde die we ontvangen hebben omdat we onze harten kennen, we kennen onze gedachten, 
we weten wat we gedaan hebben, we weten dat we de genade van het evangelie over ons 
nodig hadden en God heeft zijn liefde over ons uitgestort, Hij regent het als een waterval over 
ons. Het is overvloeiend en daarmee kan ik er op uitgaan en degenen om me heen dienen. Ik 
kan vrijuit dienen om dat ik veilig ben in Hem. Ik dien niet vanuit schuld of om indruk te maken 
op iemand of om iets te bereiken, of mooi op een foto te komen. Ik ben geliefd, ik weet dat ik 
geliefd ben. Bediening die voortkomt uit overvloed, niet vanuit zeer veel moeite doen en 
bediening als een privilege vanuit geliefd zijn, en mijn bediening is een uitdrukking van de liefde 
die ik ontvangen heb. Nu geef ik uitdrukking aan die liefde die ik pontvangen heb, als ik me 
verplaats, als ik zit met mensen, als ik ze spreek op de hoeken van de straat, als ik met mensen 
praat, als ik aan een project werk, als ik rondreis, ik ben gewoon vrij om te dienen. Wandel in 
Gods liefde en geef het gewoon weg, wandel in Gods liefde en deel het uit. En dit is een vers 
dat hierin speciaal is voor me. 1Joh. 4:19, het zegt wij hebben lief omdat God ons eerst 
liefgehad heeft. Ik ga van die buren houden omdat God eerst van mij hield. Het veranderde mijn 
leven, het veranderde mijn hart. De liefde van de Vader zet me vrij om vrijgevig te zijn en 
zachtmoedig, genadig en vergevend, om geduldig met je te zijn, geduldig met mijn gezin, 
geduldig met een moeilijke situatie, vergevend naar een persoon die me  echt van mijn stuk 
brengt. Omdat ik zo geliefd ben , ben ik vrij om te vergeven. Ik kan vergeven, ik kan geduldig 
zijn omdat Hij geduldig met mij is. Bediening is een voorrecht, vanuit overvloed. Vanuit die 
overvloed over ons, als een waterval over ons heen. Stromen van levend water omdat we de 
liefde van de Vader kennen. We kunnen gewoon rusten in de liefde van de Vader en van hieruit 
leven. Ik leef in die liefde van de Vader, rust in die liefde van de Vader. Laten we stil worden en 
zelf voor God komen. Ik weet niet hoe het er hier aan toe gaat tegenwoordig maar ik ben zeker 
dat jullie voor elkaar bidden en gebed ontvangen van leden van het leiderschapsteam, dus dat 
lijkt me een goed idee. Bid of spreek met iemand waar je je vertrouwd bij voelt, dit is een basaal 
iets om dingen te weerleggen en ontwarren. Bewust zijnde dat we Gods kinderen zijn kunnen 
we stil zijn in Gods nabijheid en tegen Hem spreken en rusten in zijn liefde, niet alleen maar 
geloven dat Hij van ons houd maar die liefde ook ontvangen. Heilige Geest, Heilige Geest kom, 
diep in ons hart, dat we vanuit die geest van vrijheid zullen leven, dank u voor dit kostbare offer, 
dat we niet hoeven moeilijk te doen maar dat we welkom zijn bij U, dat we geaccepteerd zijn, 
dat we bij U mogen horen, dank U Heer 


