
Preek over Romeinen 8,16 (avondmaalsviering): We mogen kinderen van God heten! 
 
Voorzang: Psalm 138, 2 
Votum en Groet 
Zingen: Psalm 138, 2 en 4 
Gebed om ontferming 
Zingen:  Psalm 91, 7 en 8 
Kindermoment 
Zingen: Kinderlied 5 (Ik vermag alle dingen…) 
Gebed bij de opening van het Woord 
Schriftlezing: Psalm 139,13-18 en Mattheus 3,16-4,11 
Zingen: Opwekking 518 (Heer, U bent altijd bij mij…) 
Verkondiging van Romeinen 8,12-17 (kerntekst: vs. 16) 
Zingen: Gezang 90, 2. 6. 8 en 9 
Voorbereiding van de avondmaalsviering 
Geloofsbelijdenis 
Zingen: Gezang 75, 1. 2 en 3 
Viering 
Zingen: Gezang 75, 10, 11 en 12 
Dankzegging en voorbeden 
Collecte 
Leefregels 
Zingen: Opwekking 138 (Abba, Vader, U alleen…; alleen Nederlandse tekst) 
Zegen 
 
Gemeente van onze Heer Jezus Christus! 
Het is enorm belangrijk dat u tot zich laat doordringen wat hier gezegd wordt. 
Als u dit vast kunt houden, dan hebt u een geweldig houvast. 
U bent een lief kind van God. 
Jij bent Gods zoon, van wie Hij ontzettend veel houdt. 
Jij bent Gods dochter, die Hij hartstochtelijk liefheeft. 
Dat is iets om vast te houden. 
Want dan kan het je leven op een geweldige manier stempelen. 
Jij bent Gods zoon, van wie Hij ontzettend veel houdt. 
Jij bent Gods dochter, die Hij hartstochtelijk liefheeft. 
U bent een lief kind van God! 
 
Maar het is niet zo gemakkelijk om dit vast te houden. 
Het is niet zo gemakkelijk om uit deze waarheid te leven.  
Een vraag, die ons heel ons leven bezig houdt is de vraag: Wie ben ik?  1 
Wie ben ik eigenlijk? 
 
Om te weten wie we eigenlijk zijn kijken we vaak naar drie dingen.  2 
In de eerste plaats: Ik ben wat ik doe. 
Ik ben wat ik presteer. 
Ik ben wat ik bereik. 
Als ik goede dingen doe, voel ik me goed. 
Als ik succes heb – op school, met sporten, op mijn werk – dan voel ik me happy. 
Als dingen me niet meer lukken, me niet goed afgaan, dan voel ik me down. 
 
Misschien ben je oud geworden en je kunt gewoon niet veel meer. 
Maar dan krijg je een goed gevoel als je het goed gedáán hebt. 
Je hebt een goed lopend bedrijf achtergelaten. 
Er hangen een paar blinkende medailles aan de muur. 
Of je hebt een stel fijne kinderen opgevoed.  
Dat voelt goed. 
Ik ben wat ik doe. 
 
Er is ook een ander antwoord mogelijk op de vraag: Wie ben ik?   3 
Dat is: Ik ben wat andere mensen over mij zeggen. 
Wie is daar niet gevoelig voor? 
Je ervaart het als geweldig als anderen goed over jou spreken. 
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Maar als iemand achter jouw rug over je roddelt… 
… of als iemand zich negatief over jou uitlaat, dan voelt dat enorm rot. 
Dat raakt je diep. 
Eén kwetsend woord in de ochtend kan je hele dag verpesten. 
 
En als kinderen van jongs af te horen krijgen:  
Je bent een sukkel. 
Je kunt toch ook helemaal niks. 
Wat ben je toch een loser. 
… dan bepaalt dat vaak voor heel hun leven hun beeld van zich zelf. 
Voor tallozen geldt: Ik ben wat anderen over mij zeggen. 
 
Dan is er nog een derde antwoord op de vraag: Wie ben ik?   4 
Ik ben wat ik heb. 
Wie ik ben wordt bepaald door wat ik heb. 
Ik heb een goede opleiding en een leuke baan. 
Ik heb een lieve man of vrouw. 
Ik heb fijne vrienden. 
Ik heb een goede gezondheid. 
Ik heb een mooi huis, een flitsende car en een aardig centje op de bank. 
Maar als ik dat moet missen… 

- mijn partner overlijdt of laat me in de steek 
- mijn vrienden raak ik kwijt 
- ik verlies mijn baan 
- mijn gezondheid raakt ernstig aangetast 

…dan ben ik nergens meer. 
 
Bent u dat niet met me eens? 
Ziet ons leven er niet heel sterk zo uit? 
Dat ik ben wat ik doe? 
Dat ik ben wat anderen van mij zeggen? 
Dat ik ben wat ik heb? 
Stoppen we daar niet haast al onze energie in? 
 
Maar weet u, dan gaat ons leven er uit zien als een zigzaglijn.   5 
Als het goed gaat, leef ik op de toppen. 
Als het slecht gaat –  

- ik kan niets meer 
- mensen praten lelijk over mij 
- ik raak het één of het ander kwijt 

dan ben ik nergens meer. 
Dan leef ik in het dal.  
Dan raak ik in een depressie.  
 
Veel van onze energie steken we in het proberen boven die lijn te blijven.  
We zoeken ons houvast  

- in onze prestaties 
- in onze goede naam 
- in alles wat we hebben. 

 
Maar vroeg of laat is ons leven over en uit.     6 
Dan is het definitief voorbij. 
Dan kun je helemaal niets meer. 
Dan praat niemand meer over je. 
Dan ben je alles kwijt wat je ooit bezeten hebt.  
Wat of wie bent u dan nog? 
Wat is er dan nog van je over? 
 
Lieve mensen, doe dat niet! 
Leef niet voor wat je kunt, voor je goeie naam, voor je bezittingen. 
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Want dat is niet wat u bent!       7 
 
Kijk naar Jezus. 
Kijk naar Jezus in de woestijn aan het begin van zijn openbare optreden. 
De duivel staat voor Hem en daagt Hem uit. 
Maak van deze stenen brood en laat zien wat je kunt! 
Je bent wat je doet. 
Spring van het tempeldak en vestig je reputatie onder de mensen! 
Je bent wat mensen over je zeggen. 
Kniel voor mij neer en ontvang alles wat deze wereld je te bieden heeft! 
Je bent wat je hebt. 
Dan bén je iemand, Jezus! 
Dán ben je iemand! 
 
Maar Jezus zegt: Satan, je liegt! 
Je hebt nog nooit anders gedaan dan liegen en bedriegen! 
Jezus zegt: Ik weet Wie Ik ben! 
Ik heb een stem gehoord, voordat Ik hier in de woestijn kwam. 
Toen de Geest van God over Mij kwam bij mijn doop. 
Toen heb Ik de stem van de Vader gehoord. 
Hij zei: "Jij bent mijn geliefde Zoon. 
In jou vind ik vreugde." 
Dat is wat Ik ben: Gods geliefde Zoon!  
Een door God bemind kind! 
Dat is wie Ik ben! 
 
Aan die waarheid heeft Jezus zich vastgehouden bij zijn optreden onder Israël. 
Sommigen prezen Hem de hemel in – anderen brandden Hem af. 
Sommigen riepen hosanna – anderen sloegen Hem aan het kruis. 
Maar Jezus hield zich vast aan de stem van Vader: Jij bent mijn geliefde Zoon! 
Wat er ook gebeurt, God houdt van Mij. 
 
En juist door zijn kruisdood maakte Hij dat ook werkelijkheid voor ons.  
Zodat wij het zelfde mogen geloven. 
Ook wij zijn gedoopt. 
Het is zijn Geest die ook u en jou en mij verzekert dat wij Gods kinderen zijn.  
Het is zijn Geest die er ons toe dringt om God Abba, Vader te noemen.  
De tekenen van zijn dood, die ons dat mogelijk maakte, worden ons weer aangeboden. 
Om het ons nog eens te vaster op het hart te binden. 
Jij bent Gods zoon, van wie Hij ontzettend veel houdt. 
Jij bent Gods dochter, die Hij hartstochtelijk liefheeft. 
 
Hou dat vast! 
Wat er ook gebeurt, God houdt van mij. 
Dan kan ik het leven aan in een wereld die mij prijst of afwijst. 
Dan is het niet belangrijk of mensen u geweldig vinden of niet. 
U, jij bent al lief van voor je geboorte.  
Toen God je met liefdevolle zorg weefde in de schoot van je moeder. 
 
Dat moet u horen. 
Niet alleen met uw oren, maar vooral met uw hart. 
Daar gaat het om in heel uw leven. 
Luister naar de fluisterstem van Gods Geest: Jij bent mijn kind! 
Ik hou van jou. 
Ik heb je lief met een eeuwige liefde. 
Ik heb je naam in mijn hand getatoeëerd. 
Je bent van Mij, 
Je behoort Mij toe. 
 
Als u zich opent voor die stem vanuit de eeuwigheid gaat dat uw leven stempelen. 
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Dan word je steeds méér Gods lieve zoon of dochter.  
Dan wordt al wat je doet meer en meer gevoed door de wetenschap dat je dat bent. 
 
Dat verandert niet zo veel aan wat je overkomt.     8 
Het kan nog steeds op en neer gaan in je leven. 
De ene keer krijg je complimenten. 
Je wordt de hemel in geprezen. 
Een andere keer word je afgewezen, in de hoek getrapt. 
De ene keer heb je succes, gaat het je voor de wind, komen je dromen uit. 
Een andere keer wordt alles je uit handen geslagen. 
 
Maar al die dingen maken niet langer je identiteit uit.   
Je zoekt niet langer daarin de antwoorden op de vraag: Wie ben ik? 
Het antwoord op die vraag is de stem van God, het getuigenis van zijn Geest. 
Jij bent – in alles en ondanks alles – Gods lieve zoon of dochter! 
 
Zeg dat tegen u zelf als u uw hand uitsteekt naar het brood. 
Ik ben Gods lieve zoon. 
Proef het als je straks drinkt uit de beker. 
Ik ben Gods lieve dochter.       9 
 
De stem van Hem die dat zegt is de stem van Hem die het meest van je houdt. 
Hij hield van je voordat je ouders, je broers of zussen, je man of vrouw van je hielden. 
En de mensen die van ons houden doen dat ook met gebreken. 
De mensen die om ons geven kunnen ons zelfs pijn doen. 
 
Ja, dat is een bittere ervaring. 
Mensen die je het naast staan –  

- ouders  
- kinderen 
- broers of zussen 
- je man of je vrouw 
- je vrienden 
- zij die bij je op dezelfde Bijbelkring of naast je in de kerk zitten 

– zij kunnen je soms het meeste pijn doen, tegenvallen.  
 
Hoe kun je daarmee leven? 
Met die ervaring dat liefde en pijn, verdriet samen gaan? 
Dat kan als we vasthouden aan die eerste liefde. 
Als we de stem van God en van de Geest ter harte nemen:  
Jij bent mijn lieve zoon. 
Jij bent mijn lieve dochter. 
Dan kun je ook hen vergeven die slecht met jou omgaan.  
Maar in de liefde die we wel genieten ontdekken we een sprankje van Gods liefde. 
 
Zeg daarom elke keer  

- als u geneigd bent verbitterd te raken 
- jaloers te worden 
- boos naar anderen uit te halen 
- u afgewezen te voelen 

zeg dan tegen u zelf:  
Ik ben Gods lieve zoon! 
Ik ben Góds lieve dochter! 
Zie elke keer als je wordt afgewezen,  
als je opnieuw teleurgesteld raakt in mensen of in het leven, 
als een mogelijkheid om de belangrijkste waarheid van je leven opnieuw te omarmen. 
Als je dat kunt vasthouden, ben je vrij om beter van andere mensen te houden. 
Zonder dat je van hen verwacht dat ze aan jouw verlangens voldoen. 
 
God heeft ons geschapen met een hart, dat alleen voldoening krijgt door Gods liefde. 
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Elke andere vorm van liefde schiet daarvoor te kort. 
Veel liefde is wel echt, maar brengt toch ook verdriet met zich mee. 
Als we voorkomen dat we verbitterd raken door dat verdriet – 
als we daardoor juist dieper begrijpen wat het betekent door God geliefde te zijn –  
dan zijn we zo vrij als Jezus. 
En we leven ons leven in het besef van Gods eerste liefde. 
We luisteren naar Gods Geest die onze geest verzekert dat we kinderen van God zijn. 
Gods lieve zonen en dochters!       AMEN. 
10-02-2008          
 


