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Wa a r o m i s h e t va n l e v e n s b e l a n g G o d s s t e m t e v e r s t a a n ?

Ik noem je niet langer dienaar,
want een dienaar weet niet wat zijn meester doet.
Ik noem je mijn vriend,
omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb gehoord,
aan jou bekendgemaakt heb.
Johannes 15:15
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Voorwoor d
In 1995 bracht Gods stem een opschudding in mijn leven teweeg,
die vrijwel alle aspecten van mijn leven ingrijpend beïnvloedde.
Mijn loopbaan, financiële situatie, woonplaats… alles veranderde.
Ruim twaalf jaar woonde ik in Mongolië, en ik beleefde dingen
waar ik nooit van had kunnen dromen.
In het kielzog van mijn avontuur kwamen uitnodigingen om te
spreken in gemeentes en tijdens conferenties in Nederland. Waar ik
ook kwam, de reacties op mijn verhaal hadden steeds één ding gemeenschappelijk. De meestgestelde vraag was: ‘Hoe hoor je Gods
stem?’
Ik weet dat er geweldige boeken op de markt zijn waarin dit onderwerp uitvoerig wordt behandeld. Niettemin liet de gedachte aan
een schrijven hierover me niet los.
Voor mij persoonlijk is het horen van God de sleutel voor echt
geestelijk leven, voor het ervaren van de dingen waarover Jezus
sprak, voor het ontdekken en bereiken van mijn bestemming. Mijn
geloofsleven veranderde totaal toen ik me realiseerde dat God vandaag nog spreekt, dat Hij met mij wil praten en dat het mogelijk is
Hem te horen. Opeens vond ik mezelf in een persoonlijk en spannend avontuur met God. Ik denk dat mijn leven als christen hiermee pas echt begon.
Er is niets wat meer invloed heeft gehad op mijn levensloop dan
mijn relatie met God. Talloze beslissingen, zowel kleine als grote,
nam ik in reactie op zijn spreken. Zonder zijn leiding zou mijn leven er heel anders hebben uitgezien. Ik ben in veel opzichten nog
een beginneling, maar ik heb de smaak te pakken. Ik verlang ernaar
om Hem beter te leren kennen.
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Dit boek is bedoeld als een bemoediging in je eigen avontuur met
Hem. In lijn met de manier waarop ik het beste functioneer, heb ik
gekozen voor de volgende aanpak:
• eenvoudig en beknopt,
• met persoonlijke getuigenissen,
• en praktische tips.
Aan het einde van de hoofdstukken staan vragen. Op deze manier
kan het verhaal meer persoonlijk worden toegepast. Dit biedt ook
de mogelijkheid om het boek samen met je partner, vriend(in) of je
huiskring door te werken. Mijn wens en mijn gebed is dat dit boek
je zal bemoedigen in het zoeken van een meer persoonlijke relatie
met God. Hij zal je niet teleurstellen!
Hanneke van Driel-van Dam
februari 2014, Yapton, Engeland

I n lei di ng
De man van het belastingkantoor keek me beduusd aan. ‘U hebt
dus geen baan meer, maar er wordt wel in uw onderhoud voorzien.
Waar leeft u dan van?’
Ik was op het kantoor gekomen om te checken of al mijn zaken
netjes op orde waren. God had me geroepen om naar Mongolië te
verhuizen en daar fulltime als zendeling te werken. Zorgen dat ik
mijn zaken goed geregeld had, was ook deel van het verhaal. Dat
viel niet mee; sinds ik mijn baan had opgezegd en mijn thuisland
had verlaten, was ik een vreemde eend in de administratieve bijt.
Ook op het belastingkantoor vonden ze mij moeilijk te plaatsen.
Opgeleid als gedragsdeskundige, maar werkend als vrijwilliger in
Mongolië, levend van giften uit steeds wisselende hoeken en niet
wetend hoe lang dit zo zou blijven. Hoe meer ik de waarheid vertelde, hoe groter de frons op het voorhoofd van de ambtenaar werd.
De belastingambtenaar kon zijn groeiende nieuwsgierigheid niet
langer bedwingen. Hij boog zich over de balie: ‘Mevrouw, mag ik u
iets vragen. Hoe komt u eigenlijk in Mongolië terecht?’
Ik wist dat het enige zinnige antwoord in zijn oren waarschijnlijk
absurd zou klinken. ‘Dit is misschien een beetje vreemd voor u om
te horen, maar het komt door God. Het is een roeping. Kent u God?’
Het was waar, ik kon geen andere verklaring bedenken. God had
tot me gesproken en de situatie waarin ik me bevond, was daar een
direct resultaat van. Dit was toch wat ik altijd wilde, ECHT met God
leven, ECHT merken dat Hij er is en mijn leven leidt. Het was een
spannend, maar ook geweldig avontuur.
Theoretische religie is niet Gods uitvinding. Ieder van ons is door
Hem geschapen om in een relatie met Hem te leven die alle andere

relaties in diepgang overtreft. Hij leeft en Hij spreekt vandaag. Hoe
meer we Gods stem ruimte geven, hoe meer we zijn realiteit in ons
dagelijks leven gaan ervaren.
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1.
Relat i e of re l igi e ?
Het hebben van een relatie met de levende God onderscheidt christenen van mensen die een dode religie aanhangen.
De meeste christenen kennen het lied ‘Welk een vriend is onze Jezus’. Ik zong het mee op de bijbelclub waar mijn ouders me als kind
naartoe stuurden. Maar ik kan me niet herinneren dat ik ooit met Jezus sprak. Wat voor vriendschap was dat? Pas jaren later ontdekte ik
dat het werkelijk mogelijk is om een gesprek met de Heer te hebben.
Zonder deze levende relatie, zonder het horen van Gods stem,
wordt ons geloof beperkt tot het onderschrijven van een serie leerstellingen waar we in het beste geval naar proberen te leven. Dit
is niets anders dan religie. En religie, zelfs als deze een christelijk
voorkomen heeft, is een taaie bezigheid die geen leven brengt.
Christen zijn zonder Gods stem te horen en met Hem te spreken,
is als getrouwd zijn zonder met je partner te praten. Je kunt al je
plichten trouw vervullen, zonder het geluk te proeven van de relatie zoals deze bedoeld is. Jezus zei in het gebed dat Hij kort voor zijn
kruisiging bad: ‘Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige
waarachtige God, en Jezus Christus, die U gezonden hebt’ (Johannes 17:3). Het kennen van God de Vader en zijn zoon Jezus is het
echte en eeuwige leven. Jezus kwam niet om een paar leerstellingen
te deponeren, maar om ons in een relatie met Hem en daardoor met
God de Vader te leiden. Daar is het God uiteindelijk om te doen.
Niettemin zijn er veel mensen die zichzelf als christenen be-
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schouwen, maar betwijfelen of ontkennen dat God vandaag nog
met mensen spreekt. De gedachte dat iemand direct God kan horen, wordt door sommige gelovigen als excentriek of aanmatigend
beleefd. Tegelijkertijd verlangen veel mensen naar een echte en levende relatie met God. Dit verlangen is door God zelf in ons gelegd.
Hij is een God van relatie en we zijn gemaakt naar zijn beeld.

Om ov e r n a t e de n k e n
• Ken ik God?
• Wat zijn momenten/gebeurtenissen in mijn leven geweest die mijn relatie
met Hem gesterkt hebben?

2.
J e zus al s voor be e ld
Jezus zei: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De Zoon kan niets van
zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, want al wat Deze
doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze’ (Johannes 5:19).
En: ‘Ik kan van mijzelf niets doen. Zoals Ik hoor, oordeel Ik en
mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet mijn wil, maar de
wil van de Vader, die Mij gezonden heeft’ (Johannes 5:30).
Jezus handelde niet naar eigen inzicht. Hij overlegde alles met de
Vader en liet zich door Hem leiden. Dit stelde Hem in staat om in
alle situaties volledig naar Gods wil te handelen.
Als zelfs Jezus, die niet besmet was door zonde en zelfzuchtige
motieven, in alles naar de leiding van zijn Vader zocht, hoeveel te
meer hebben wij deze dan nodig.
Doordat Jezus in alle omstandigheden Gods wil zocht en die uitvoerde, raakte Hij nooit verstrikt in rituelen. Al zijn handelingen
waren geïnspireerd door God de Vader. Je ziet bijvoorbeeld geen
twee genezingen die compleet identiek zijn; steeds handelde Jezus
op een andere manier. Hij vertrouwde niet op eerdere ervaring,
maar bleef God vragen: ‘Wat zal Ik nu doen, in deze situatie?’
Jezus liet door zijn leven op aarde zien hoe God ons leven eigenlijk
bedoeld heeft. Ik geloof dat Gods standaard voor ons leven zichtbaar wordt in Jezus’ leven, ook al weet ik dat ik heel vaak onder deze
maat leef. Gods ideaal voor ons is dat we, net als zijn Zoon, in een
onafgebroken communicatie en eenheid met Hem zijn.

