PARELSERIE
‘LUISTEREN NAAR GODS STEM’

God spreekt door gebeden en gedachten
1 Korintiërs 2:16

Theo van den Heuvel

“Welnu, onze gedachten zijn die van Christus”
We zijn geroepen om te leven in relatie met God en namens Hem te regeren. We
worden, persoonlijk en als kerk, uitgenodigd om te wandelen in onze
bestemming als koningen en priesters voor God (Op. 1:5b; 1 Petrus 2:9-10). Om de
volle bedoeling en vreugde van deze bestemming te kunnen leven, is Gods
nabijheid en leiding onmisbaar. Gelukkig is dat ook precies wat God verlangt:
nabijkomen met zijn actieve aanwezigheid, betrokkenheid en liefdevolle
aandacht om ons te vullen, te vormen en te leiden in onze dagelijkse wandel als
priesters en koningen voor God, zijn Vader.
De meest intieme manier waarop God nabijkomt, is door in ons te wonen met
zijn heilige Geest. Ons hart, zijn huis. Ons denken, zijn woonplaats.
Als het dan gaat over het verstaan van Gods stem en de wijze waarop God tot
onze gedachten spreekt, dan kunnen we soms de neiging hebben om dat
ingewikkeld te maken. Hoe weet ik nu welke gedachten van mij zijn en welke
gedachten van God? Nu, dat leren we niet van de een op de andere dag, daar is
geen trucje voor, dat mogen we ondervinden in een gestaag tempo, volgens de
weg van Spreuken 4:18: “Het pad van rechtvaardigen is als een stralend licht, dat
gaandeweg steeds helderder gaat schijnen tot het volledig dag is geworden.”
Via de weg van het gestage, rustige groeien in Gods nabijheid zullen onze
gedachten steeds gevormd worden tot de gedachten van Christus in ons. Een
sleuteltekst hierin is 1 Korintiërs 2:16, waar Paulus zegt: “Welnu, onze gedachten
zijn die van Christus.” Hoe kunnen we nu zodanig geestelijk groeien dat onze
gedachten zich steeds meer vormen tot Christus’ gedachten in ons? Daarin is
een drievoudige dynamiek van belang van elementen die met elkaar verbonden
zijn: de activiteit van de heilige Geest voor ons en in ons; de arena van de
alledaagse dingen als dé vormingsschool voor ons denken; de vernieuwing van
ons denken in het afleggen van oude gedachten en het aandoen van nieuwe
gedachten.
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Het is door de activiteit van de Geest en onze reactie daarop in de arena van het
alledaagse dat we door een proces van afleggen van oude en aandoen van
nieuwe gedachten, steeds meer gevormd worden, zodat onze gedachten steeds
meer worden tot Christus’ gedachten in ons. Zo zullen we de volle vreugde van
wandelen als priesters en koningen voor God volledig kunnen omarmen.
[vraag]

Hoe ervaar je de werking van de heilige Geest in je leven?
Wat merk je van zijn activiteit voor je en in je?
Hoe verbind je je met de heilige Geest?
Schrijf dit op, deel dit met elkaar.

[vraag]

Ben je bedachtzaam op je denken in het gewone leven van elke dag?
Wat betekent het voor je, dat de arena van de alledaagse dingen dé
plek is waar Gods Geest je gedachten wil vormen?
Schrijf dit op, deel dit met elkaar.

[vraag]

Hoe geef jij persoonlijk actief vorm aan het proces van de
vernieuwing van je denken? (Rom.12:2; Ef.4:23).
Kun je voorbeelden geven?
Schrijf dit op, deel dit met elkaar.

[gebed]

Bid je het gebed aan het einde van deze parel actief mee?

‘Ons gebed is dat we bedachtzaam zullen zijn in de arena van het alledaagse.’

