
Wat ons bindt…

Handen gebonden met touw (aan touw: kruisje). Handen van nog iemand ook met touw 
gebonden – symboliseert de andere christenen. Iets verder liggen: bouwsteentje (huis), geld,  
lego- of duploventje (familie, vriend(in)), muis (computerspelletje).
Ene hand stelt God voor; andere hand christen 1. Andere persoon christen 2 en 3

Efkes voorstellen. Deze hand symboliseert God. De andere is christen 1. De andere 
handen zijn christen 2 en 3
Christen 1 ziet ietsje verder de mogelijkheid om een huis te bouwen. Hij beseft dat het 
niet zo goed zou zijn voor zijn relatie met God, maar doet het toch, omdat hij zich er 
goed bij voelt. Hij wil zo graag een huis. Nog iets verder ligt het geld voor het rapen, 
al is het dan op een oneerlijke manier. Zijn vriendin en zijn familie eisen zoveel tijd 
dat hij er niet meer aan toe komt om met God bezig te zijn. En tijdens de weinige vrije 
tijd die hij nog heeft, speelt hij toch wel graag een computerspelleke. 

De hand is zo vol dat er niets meer bij kan. Het touw is zo los dat er van verbondenheid 
eigenlijk geen sprake meer is. Voor alle duidelijkheid: dit is een karikatuur. Ik heb mij niet 
geïnspireerd op iemand ofzo.
Zo kan het gaan in ons leven. Het kan ook anders

Zelfde situatie, alleen liggen de elementen nu rond de handen; het geld ligt nog altijd een 
eindje weg. 

Christen 1 wil op zich wel graag een huis bouwen. Hij onderzoekt of hem dit van God 
af zal brengen. Nee: hij kan gerust dat huis bouwen. Zelfde met rest van de dingen. 
Alleen van het geld blijft hij af – God wil niet dat hij teveel met geld bezig is.

Romeinen 3:23 NBG lezen
NBV: Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van Go en iedereen wordt uit  
genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons 
door Christus Jezus heeft verlost.

Jezus, Gods Zoon, heeft voor ons ALLEMAAL Zijn leven gegeven. Zonder dat offer zouden 
wij ALLEMAAL de straf voor onze zonden hebben moeten dragen. Dat heeft Hij voor ons 
gedaan. Zo hebben wij ALLEMAAL uitzicht gekregen op een leven, na dit leven, met Hem. 
ALLEMAAL, zonder uitzondering, als wij dit geloven. Hoe moet ons huidig leven er dan 
uitzien? Dat hebben we gezien. Wij moeten, ALLEMAAL, een leven leiden dat God goed 
vindt, ALLEMAAL God dienen. 
Als wij hier zo samen zitten, is dat hetgeen ons samenhoudt. Wij mogen dat nooit vergeten! 
Als we problemen met iemand hebben, moeten wij blijven denken aan deze dingen. Dat is 
soms best moeilijk (dat is mijn ervaring tenminste), maar wij moeten blijven beseffen dat wij 
overeen komen over de belangrijkste vragen in het leven: waar komen wij vandaan, waar 
gaan we naartoe, wat is het doel in ons leven, …

Romeinen 12:1 NBG lezen
NBV: Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om 
uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat  
is de ware eredienst voor u.



In het voorbeeld met de handen is het duidelijk dat bepaalde dingen ons van God kunnen 
afbrengen en dus ook van elkaar. Het bouwen van een huis of een computerspelleke kan 
iemand tijdelijk of langere termijn van God afbrengen; maar het kan ook zijn dat iemand 
anders er helemaal geen problemen mee heeft. Wij moeten onszelf onderzoeken. In het vers 
dat ik juist gelezen heb, staat dat wij ons leven in zijn dienst moeten stellen. Alles wat je doet, 
moet je onderwerpen aan Zijn beoordeling. Als het bouwen van een huis u van God afbrengt, 
laat dat dan. Ik wil hierbij het woord 'afgod' aanhalen. Een afgod is niet perse een beeldje. Een 
afgod is alles wat u 'af van God' brengt. Zoals in het eerste voorbeeld zowat alles was en in 
het tweede voorbeeld alleen het geld. Wat zijn de afgoden in uw leven??? Met welke dingen 
in uw leven dient u God NIET?

Zeker als u het moeilijk hebt, kan dit allemaal wel vrome praat lijken, maar uiteindelijk ver 
van uw bed lijken. Toch… ook in moeite moeten wij vasthouden aan God – denk aan de 
handen. 

Het verhaal van Rut begint met de vermelding dat er in Israël hongersnood was. 
Elimelek trekt met zijn vrouw en zonen weg uit Israël, naar Moab. Daar was wel 
voedsel. Louter menselijk bekeken een wijze beslissing. Er is geen eten, dus je gaat 
naar een plaats waar wel eten is. Toch bracht dit hen niet veel geluk: Elimelek sterft en 
later sterven ook zijn twee zonen. 

Stel het u maar eens voor: u en uw gezin leven in een plaats waar hongersnood is en u weet 
waar er wel voedsel is. U gaat er dan toch naartoe. Logisch! Toch was Elimeleks reactie niet 
juist. De reden dat er hongersnood was, was omdat het volk God niet volgde. Wat ze moesten 
doen, was zich keren naar God en dan zou de hongersnood stoppen. Elimelek vlucht weg van 
God en kiest de logische, menselijke oplossing. 

In tijden van moeite is het heel gemakkelijk om van God weg te gaan en je geluk te 
zoeken in andere dingen – denk weer aan de handen. Het kost dan nogal wel eens 
moeite om met God bezig te zijn, te bidden, naar de gemeente te komen, … De logisch 
menselijke oplossing is om dat efkes te laten. Maar weet u, het is altijd de foute 
oplossing. De enige juiste oplossing is om dicht bij God te blijven.  

Hoe meer wij ons ALLEMAAL dienstbaar aan God stellen, hoe meer wij verbonden gaan 
zijn. Denk aan het voorbeeld van in het begin. Als wij weg gaan van God om andere dingen te 
hebben, dan heeft dat als gevolg dat wij God niet meer dienen, maar ook dat de onderlinge 
verbondenheid zwakker wordt. Wij groeien uit elkaar. Ik wil u vandaag oproepen om uzelf 
volledig dienstbaar voor God te stellen. Als u weet dat er dingen zijn die dat belemmeren, doe 
ze dan weg. Niet dat u uw familie of uw vrienden moet wegdoen, maar u moet alles in uw 
leven op de juiste plaats zetten. God op de eerste plaats; die moet je dienen. Uw familie, 
vriend(in) komt daarna. Alleen zo zal hetgeen ons samenbindt, Jezus' offer, Zijn liefde voor 
ons, duidelijker worden in ons leven. Ons leven: niet zomaar het leven van ieder afzonderlijk, 
maar het leven van ons als gemeente. 
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