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AVOND 8: ALTIJD BEREIKBAAR  
N

Leren omarmen dat onze vragen géhoord zijn, ook als wij niet zien hoe onze vragen 
vérhoord zijn. Dat is de weg waarop we vroeg of laat zullen ontdekken dat God 

niet afwezig is, zelfs als dat wel zo voelt.

De inhoud van hoofdstuk 12 uit het boek vormt de basis van deze avond.  

•	 FILMPJE: BIDDEN | LEREN VAN JEZUS – VIDEO 8

•	 GESPREKSVRAGEN

Als God lijkt te zwijgen
Soms lijkt het dat God geen antwoord geeft op ons bidden. Dan kan het gevoel ons bekrui-
pen dat de hemel gesloten is, ondoordringbaar voor ons bidden. Een uitdrukking om de 
worsteling met een zwijgende hemel aan te duiden is: ‘De hemel is van koper!’ 

Hoe kijk jij tegen deze uitdrukking aan? Gebruik je deze uitdrukking zelf wel eens? 

In hoeverre ken jij de ervaring dat God lijkt te zwijgen en onbereikbaar is?

Hoe ga je daarmee om?

Het beeld van Jezus’ gesloten lippen
Lees samen Matteüs 27:27-50. Jezus weerspiegelt in zijn diepste lijden het hart van de altijd 
bereikbare Vader. Het beeld van Jezus’ gesloten lippen in het weigeren van de bedwelmende 
beker (Matteüs 27:34), laat ons het ware gezicht zien van de altijd bereikbare God. Want de 
reden dat Jezus de beker weigert, is zijn liefde. Eindeloze liefde! Zo weerspiegelt Jezus in 
zijn weigering om onbereikbaar te zijn het liefdevolle Vaderhart van God. Liefde wil niet 
wegdoezelen, maar houdt de ogen altijd open, blijft de ander altijd zien, wil de ander altijd 
horen. 

Wat betekent het voor jou persoonlijk dat Jezus de beker weigerde? 
 
Verandert dit je beeld van God? 

Door Jezus kán er voor ons geen koperen hemel meer zijn. De vrucht van Jezus’ kruis-
dood is het einde van de vloek. De waarheid is dat Jezus ons heeft vrijgekocht van de 
koperen hemel. Met Jezus is er een nieuwe tijd aangebroken. Van Vaders kant is de hemel 
voor ons toegankelijk, voor altijd open. 



19

In hoeverre geeft je dit troost? Op welke manier put je hier kracht uit?

Kun je voorbeelden van deze waarheid geven of een persoonlijk getuigenis delen?

Een dieper leven met God
Zoals Jezus de beker weigerde, zo mogen wij de gedachten weigeren dat God ons heeft verla-
ten. We mogen de gedachten omarmen dat God aanwezig is, ook als het stil blijft. Zo verzet-
ten wij ons tegen gedachten die indruisen tegen het wezen van God en stellen wij ons ver-
trouwen op de vrucht van het werk van Jezus Christus. Wanneer wij dit aandurven, zal de 
stilte ons juist tot de Vader brengen in plaats van bij de troon vandaan houden. Dan zullen 
onze pijn en vragen, ons wachten en worstelen, ons voeren naar een dieper leven met God.

Wat is jouw pijn? Wat zijn jouw vragen? Waar wacht je op? Waar worstel je mee? Neem 
een moment om – ieder persoonlijk – je gedachten over of antwoorden op deze vragen 
op te schrijven. 

Geloof je dat juist de dingen die je hebt opgeschreven je kunnen voeren naar een dieper 
leven met God?

Heb je zelf wel eens ervaren dat de stilte je uiteindelijk dichterbij de hemelse Vader 
bracht?

•	 GEBEDSTIJD 
Neem de tijd om Jezus te danken voor het kruis: door zijn lijden en sterven baande Hij voor 
ons de weg tot de hemelse Vader. Bid voor elkaar. Breng de pijn, de vragen of worstelingen 
bij de hemelse Vader. Je kunt ervoor kiezen om dat opnieuw in tweetallen te doen, net als 
vorige week, of gezamenlijk. Bijvoorbeeld, dat ieder bidt voor de persoon die links naast je 
zit. Zegen elkaar met het beeld van Jezus die de bedwelmende beker weigert: de Vader ziet 
je en de Vader hoort je, in Jezus’ naam. 

•	 OM MEE TE NEMEN
- �We stonden vanavond stil bij de vrucht van het werk van Jezus: voor ons kán er geen ko-

peren hemel meer zijn. Vraag thuis eens aan je kinderen of zij die uitdrukking kennen. 
Kennen zij het gevoel misschien van een ‘stille hemel’? Soms kunnen kleine kinderen met 
grote vragen rondlopen. Het is goed en belangrijk dat daar alle ruimte voor is. 

- �Soms kan het je kinderen helpen of is het nodig om de koperen hemel heel concreet te 
maken door middel van creatieve uitingen, bijvoorbeeld door te schilderen. Dan komen 
de diepere of grotere vragen soms zomaar boven tafel. 

- �Ervaren je kinderen naar jou toe misschien ook wel eens een ‘koperen hemel’? Sta je ervoor 
open dat ze die mogen benoemen en jou daarmee de kans geven ‘de hemel’ te openen?


