Geloven als een gloeilamp
ND 13-03-2019
Kort geleden overleed Dominee Dick van Keulen, 94 jaar oud. In 1985 schreef hij het boekje Groeien
in geloof, een soort geloofscursus voor jongeren. Hij legt in eenvoudige en toegankelijke taal uit wat
geloven is en hoe je kunt groeien in geloof. Van Keulen spreekt uit ervaring als hij beschrijft dat
geloven een hele persoonlijke en intieme relatie met God is. En dat je als mens pas echt mens wordt,
als je zo’n relatie met God hebt. Zo’n mens ‘doet het’. Die werkt, die functioneert zoals hij of zij
bedoeld is. Zoals een – toen nog – gloeilamp in een fitting, die is aangesloten op elektriciteit. Je bent
gemaakt om God te eren met je leven en om zijn liefde te delen met anderen.
Als ik denk aan verzoening, dan denk ik allereerst daaraan. Verzoening veronderstelt dat er iets uit
elkaar gescheurd is. En als er iets uit elkaar gescheurd is, dan was het daarvoor nog heel. Ik kan pas
iets van verzoening gaan ervaren als ik weet hoe God het leven bedoeld heeft. Als ik zie dat Hij mij,
de mensen om mij heen en heel de schepping gewild heeft. Als ik zie dat Hij ernaar verlangt dat de
schepping ‘het doet’, functioneert zoals Hij het bedoeld heeft, als alles goed is.
Verzoening heeft te maken met God, die er alles aan doet om dat weer mogelijk te maken, nadat de
wereld zich van Hem losscheurde. Verzoening betekent dat God mens wordt om hemel en aarde
weer te verbinden. Dat gaat niet vanzelf. Het kost iets. Het vraagt om heel making van wat stuk is,
om vergeving van opstandigheid en schuld. Dat doet God in Jezus. Hij is dé mens, die echt is zoals
God het bedoeld heeft. De mens waarvan God zegt: ‘Hij doet het’. Verzoening is God die mensen in
zijn Zoon Jezus omarmt om nooit meer los te laten.
De 40 dagen tijd dwingt mij om stil te staan bij het lijden van de Zoon. En de lessen van Dick van
Keulen helpen mij daarbij. Verzoening betekent dat heel de schepping weer heel wordt, dat schuld
wordt vergeven, dat schaamte wordt bedekt en dat de dood wordt overwonnen. En ik wordt
uitgenodigd om me daaraan over te geven, om mijn leven te leven voor Jezus Christus.

