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Ontstellende	ruil	
	
Liturgie:	
Ps.	96	:	1‐4	
Tien	Woorden	
Gez.	157	
Jeremia	2	:	1‐19	
Ps.	115	:	2‐4	
Johannes	7	:	37‐39	
Ps.	42	:	1	en	Gez.	158	
Jeremia	2	:	9‐13	De	Levensbron	laat	zich	niet	inruilen	
Ps.	36	:	2‐3	
Collecte	
Ps.	138	:	1	&	4	

 
 
Gemeente	van	onze	Heer	Christus,	mijn	broeder	en	mijn	zuster,	
	
Loverboys	
Echte	mannen	eten	geen	kaas…	Ik	stond	laatst	voor	een	poppenkraam.	Twee	
boeken	van	moeder	(Lucie	Mosterd)	en	dochter	(Maria)	over	loverboys.	Zelfs	als	
het	niet	allemaal	waar	is,	dan	nog	is	er	veel	van	te	leren	uit	die	wereld.	Loverboys	
hebben	kwaad	in	de	zin,	ze	loeren	op	meisjes.	Geven	ze	alle	aandacht.	Zijn	erg	lief	
voor	ze.	Verwennen	ze	met	cadeautjes,	je	kunt	krijgen	wat	je	maar	wilt	aan	
hebbedingetjes.	Leuke	uitjes,	merkkleren,	heerlijke	geurtjes,	prachtige	sieraden,	
ring,	rondtoeren	in	een	mooie	car.	En	niet	te	vergeten	lichamelijk	contact	en	alle	
aandacht:	jij	bent	van	mij!	De	meisjes	raken	verliefd	op	deze	‘lieve’	jongens.	
Helemaal	in	de	ban	van	die	boys.	Maar	op	den	duur	komen	de	meisjes	erachter	
dat	ze	niet	de	enige	zijn.	En	dat	ze	worden	misbruikt.	Dat	al	die	mooie	praatjes	die	
je	los	willen	maken	van	je	ouders,	je	familie,	je	vrienden,	grove	leugens	zijn.	Maar	
vaak	zitten	de	meisjes	verstrikt	in	een	netwerk	en	kunnen	geen	kant	op.	Het	zijn	
slavinnen	geworden.	Loverboys	beloven	je	van	alles,	lokken	je	met	aandacht	en	
verwennerijtjes,	maar	maken	een	slavin	van	je	en	laten	je	leeg	achter.	
	
De	preek	vanmorgen	gaat	verder	niet	over	loverboys,	maar	over	lovergods.	Ik	las	
namelijk	een	vergelijking	van	loverboys	met	lovergods,	dat	zijn	afgoden,	
namaakgoden.	Alles	wat	groter	en	belangrijker	is	in	je	leven	dan	God,	wordt	een	
afgod.	Dat	kan	van	alles	zijn	waar	je	geluk	van	afhangt:	je	bezit,	je	werk,	je	
carrière,	je	sport,	je	muziek,	je	pc,	je	eten	en	drinken.	Ook	alles	waarop	je	bent	
gaan	vertrouwen:	je	inkomen,	je	pensioen	etc.,	los	van	God.	Godvervangers	zijn	
het.	En	afgoden	doen	precies	hetzelfde	als	die	loverboys:	ze	willen	je	uit	je	relaties	
trekken	(met	God	en	de	ander),	ze	beloven	je	aandacht	en	geluk,	hangen	je	vol	en	
versieren	je	met	van	alles	en	nog	wat,	maar	uiteindelijk	geven	ze	niet	wat	je	
beloven.	Dat	onthult	Jeremia	2.	
	
• Afgoden	maken	je	slaaf	en	laten	je	leeg	achter	(waterbakken	die	jij	maakt)	



Jeremia 2 : 9-13  2 

• God	maakt	je	vrij	en	geeft	je	een	zinvol	bestaan	(Levensbron	die	God	geeft)	
	
De	eerste	liefde	
Een	liefdesgeschiedenis,	zo	laat	God	Jeremia	terugkijken.	Hij	is	niet	de	enige	
profeet	die	dat	doet,	Ezechiël	doet	dat	ook.	De	levende	God	laat	zien	dat	Hij	een	
nauwe	band	met	zijn	volk	heeft	gehad,	vanaf	het	eerste	begin.	Je	kunt	gerust	
zeggen:	een	intieme	verhouding.	Want	er	worden	beelden	gebruikt	van	
verliefdheid,	liefde	van	het	eerste	begin:	de	eerste	liefde.	Het	gold	voor	God	die	
zijn	Israel	uit	Egypte	haalde	om	hen	aan	zich	te	binden:	ouders	en	kinderen.	Maar	
die	liefde	kwam	ook	van	de	andere	kant.	In	het	eerste	begin	leefde	die	
verbondenheid	ook	bij	de	Israëlieten,	ze	waren	gelukkig	dat	hun	God	hun	had	
bevrijd.	Denk	aan	de	reidansen	na	de	doortocht	door	de	Rode	Zee:	onze	God	is	
hoogverheven!	En	denk	aan	de	hartelijke	instemming	aan	het	begin	met	het	
verbond	van	God	op	de	Sinaï.	Het	was	allemaal	ja	en	amen,	vol	ontzag	voor	God	en	
blij	met	Hem.	
	
Je	kunt	zeggen	dat	het	ook	al	snel	misging,	daar	in	de	woestijn.	Maar	dat	gold	niet	
van	Gods	kant.	Hij	bleef	in	zijn	volk	investeren,	liefde	geven,	geduld	en	nog	eens	
geduld.	En	het	doel:	het	beloofde	land,	bleef	God	voor	ogen	houden.	Hij	bezorgde	
hun	een	vruchtbaar	land	van	melk	en	honing,	wilde	olijven	en	druiven.	Wat	heeft	
Hij	geweldig	veel	liefde	gegeven.	Echt	een	liefdesgeschiedenis;	het	kon	niet	op	van	
Gods	kant.	
	
Ze	zijn	nu	600	jaar	verder	na	de	bevrijding	uit	de	greep	van	de	goden	in	Egypte.	
Jeremia	kijkt	terug	op	600	jaar:	hoe	is	het	gegaan	in	dat	beloofde	land?	Zijn	ze	
aanhankelijk	gebleven	tegenover	hun	God,	die	hen	van	alles	heeft	voorzien?	Zijn	
zij	afhankelijk	gebleken,	dat	ze	hun	welvaart	aan	God	hadden	te	danken?	Was	het	
maar	waar…	mensen	kunnen	in	het	begin	enthousiast	zijn	in	een	leven	met	God,	
maar	geleidelijk	aan	afhaken.	Ze	gaan	focussen	op	wat	zichtbaar	is,	wat	tastbaar	
is,	wat	je	in	handen	hebt.	Ze	raken	gewend	en	verwend.	En	op	den	duur	hebben	ze	
geen	oog	meer	voor	hun	God	en	zien	Hem	niet	meer	staan.	
	
Godverlating	
In	een	verbond	heeft	de	één	recht	op	de	ander.	God	heeft	recht	op	zijn	volk,	Hij	
heeft	ze	bevrijd	en	gekocht	om	voor	Hem	te	zijn.	En	Israël	mag	in	zekere	zin	
zeggen:	wij	hebben	‘recht’	gekregen	op	God:	Hij	is	onze	God.	Nu	kan	God	niet	
anders	dan	een	aanklacht	indienen.	Dat	gebeurt	in	de	vorm	van	een	rechtsgeding.	
Jeremia	is	de	aanklager	namens	God.	God	blijft	mijn	volk	zeggen.	En	het	refrein	is	
verlaten,	verlaten…	vergeten.	Ze	hebben	hun	God	verlaten,	terwijl	Hij	nota	bene	
recht	op	hen	heeft.	
	
Zal	een	meisje	haar	sieraden	vergeten	of	een	bruid	haar	tooi?	Maar	mijn	volk	is	mij	
vergeten	sinds	jaar	en	dag	(2:32).	
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Weer	dat	beeld	van	een	intieme	verhouding.	Het	jonge	meisje	dat	een	sieraad	
ontvangt	van	haar	vriend.	De	bruid	die	haar	tooi	omheeft.	Is	het	niet	ondenkbaar	
dat	de	bruid	op	haar	bruiloft	in	haar	gewone	kleren	binnenkomt?	Zo	gevoelig	ligt	
het	bij	de	levende	God.	De	pijn	klinkt	in	alles	door:	maar	mijn	volk	heeft	Mij	
verlaten,	is	Mij	gewoon	vergeten.	
	
Het	gaat	niet	om	een	paar	mensen.	Je	praat	over	generaties:	kinderen	en	
kindskinderen.	Over	de	hele	linie.	En	gedurende	een	lange	periode.	Mensen	
klagen	over	Godverlatenheid,	maar	hier	is	het	andersom.	Mens,	o	mens,	waarom	
heb	jij	Mij	verlaten?	Ze	vragen	niet	meer	naar	Hem.	Ze	talen	niet	meer	naar	God.	Ze	
hebben	Hem	niet	echt	nodig.	Het	ontzag	voor	God	is	verdwenen:	bloedeloos,	
respectloos.	O	ja,	er	is	genoeg	religieuze	activiteit,	in	de	dagen	van	Jeremia	ook.	
Religie	is	in,	daar	mankeert	het	niet	aan,	dat	leeft	volop.	Maar	dat	draait	allemaal	
om	de	status	en	beleving	van	mensen.	Het	is	zelfgericht:	alleen	om	hun	
welvaartsniveau	in	stand	te	houden	en	het	politiek	voor	elkaar	te	hebben.	Het	
gaat	puur	om	henzelf	en	niet	om	God.	Hun	hart	gaat	niet	uit	naar	hun	God.	
Godverlating	in	één	woord.	
	
Moet	je	eens	horen	hoe	wordt	gereageerd,	eerst	die	intieme	verhouding	en	dan	
die	dodelijke	vanzelfsprekendheid.	
Maar	nu	roep	je	mij	aan,	je	zegt	‘vader’	tegen	mij	en	…	u	bent	de	geliefde	van	mijn	
jeugd	…	uw	woede	gaat	voorbij,	uw	toorn	duurt	niet	eeuwig	(Jer.	3:4‐5).	
	
Het	zit	wel	goed	met	God	in	hun	ogen.	Ze	blijven	de	intieme	taal	gebruiken,	ze	
gaan	vreemd	met	andere	goden,	en	roepen	vervolgens:	Ach,	zijn	woede	gaat	wel	
voorbij,	God	vergeeft	wel	weer…	Als	je	dat	zegt,	is	je	hart	er	niet	meer	bij.	Dan	heb	
je	geen	hart	meer	voor	God	en	ga	je	aan	Hemzelf	voorbij.	
	
Ontstellende	ruiling	
Hoe	voelt	het	om	te	worden	ingeruild	als	partner,	als	vriend…?	God	klaagt	dat	Hij	
wordt	ingeruild	voor	andere	goden.	Ga	eens	na,	hoe	stuitend	dat	is.	Kom	daar	
eens	om	bij	andere	volken.	Daar	zul	je	dat	niet	meemaken.	Je	kunt	de	hele	
toenmalige	wereld	aflopen.	Van	de	Griekse	eilanden	(Kittiërs	zijn	de	bewoners	
van	Cyprus)	in	het	westen	tot	aan	het	gebied	Kedar,	waar	de	bedoeïenen	en	
Arabieren	wonen,	in	het	oosten.	Reis	van	oost	naar	west,	bij	geen	volk	kom	je	dat	
tegen,	dat	ze	hun	goden	inruilen.	
	
Het	gebeurde	wel	dat	men	goden	erbij	nam	of	overnam	van	andere	volken.	Als	er	
bijvoorbeeld	op	het	terrein	van	de	economie	een	godheid	was	en	een	land	kende	
voorspoed,	dan	voegde	men	die	toe	aan	hun	eigen	goden.	Of	als	op	het	terrein	van	
de	liefde	een	godin	zichtbaar	invloed	had,	kon	het	mooi	meegenomen	zijn	om	die	
liefdesgodin	van	een	ander	volk	op	de	koop	toe	te	nemen.	Maar	je	eigen	god	
afdanken	en	inruilen?	Nee,	dat	was	onbestaanbaar.	Niemand	doet	zijn	goden	van	
de	hand.	Dat	is	een	verloochening	van	je	eigen	verleden	en	achtergrond.	Dat	doe	
je	niet!	Toch	waagt	het	volk	Israël	dat	wel.	Ze	ruilen	de	levende	God	in	voor	
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andere	goden:	lovergods	die	hun	welvaart,	succes	en	aandacht	verzekeren.	
Politiek	succes	vanuit	Egypte	of	Babylonië,	diplomatieke	maatregelen	in	Assur.	
Allemaal	godheden	en	grootheden	die	in	hun	ogen	belangrijker	zijn	dan	de	
levende	God.	
	
Want	dat	is	het	meest	stuitende	en	roept	Gods	heilige	verontwaardiging	op.	
Andere	volken	ruilen	hun	goden	nog	niet	eens	in.	Terwijl	nota	bene	die	goden	niet	
eens	echte	goden	zijn.	Het	zijn	namaakgoden,	nepgoden,	die	veel	beloven,	maar	
nooit	kunnen	geven	wat	de	Levende	God	geeft.	Jullie	bestaan	het	Gods	heerlijkheid	
in	te	ruilen.	Gods	heerlijke	reputatie.	Hij	is	de	God	van	alle	levensterreinen,	niet	
van	één	specialiteit.	Hij	heeft	alles	in	Zich.	Hij	is	de	Schepper,	de	Levensbron.	Het	
onvergelijkelijke	van	God	ruilen	ze	in	voor	wat	niets	voorstelt.	De	ontzetting	komt	
in	alles	tot	uiting.	Jeremia	gebruikt	taal	van	zich	zwaar	beledigd	voelen,	letterlijk:	
de	haren	gaan	recht	overeind	staan,	en	het	beeld	van	een	verwoestende	werking.	
	
Het	is	allemaal	zo	pijnlijk,	omdat	Israël	ook	nog	zijn	eigen	heerlijkheid	te	grabbel	
gooit.	Het	was	een	eer,	dat	je	mocht	zeggen:	deze	God,	de	Schepper	van	het	heelal,	
is	onze	God.	Wat	Israël	zo	bijzonder	maakte,	was	zijn	God.	Ook	dat	ruilen	ze	in	
voor	wat	niets	voorstelt.	
	
Het	is	in	het	Bijbels	Hebreeuws:	belo	joil	en	dat	doet	denken	aan	Baäl.	Baäl	leidt	
tot	niets.	De	Baälreligie	heeft	altijd	grote	invloed	uitgeoefend	op	Israël.	Hoe	komt	
dat?	Het	is	een	vruchtbaarheidsreligie	waarbij	alles	draait	om	economische	groei	
en	welvaart,	en	vrije	seksualiteit.	Dat	werd	niet	meer	bij	God	gezocht,	maar	bij	
Baal.	
	
Nederland	staat	op	nummerr	8	van	de	lijst	met	beste	landen	ter	wereld	om	te	
leven.	Nederlanders	schijnen	het	meest	gelukkig	te	zijn.	Het	leven	in	Nederland	is	
goed:	onderwijs,	gezondheidszorg,	economische	en	politieke	vrijheid.	Wat	
hebben	mensen	hier	te	wensen	over?	Nou	genoeg,	het	is	nooit	genoeg:	moordend	
tempo,	onvrede,	onderling	wantrouwen,	onveiligheid,	gevoel	van	leegte.	Is	er	in	
dit	land	ook	niet	sprake	van	die	ontstellende	ruil?	De	Schepper	ingeruild	voor	
schepselen	die	worden	verafgood…	Het	belangrijkste	verlaten:	de	God	van	het	
beloofde	land?	Je	uitleven	in	welvaart,	maar	geen	aandacht	voor	God,	dat	schept	
geen	voldoening	en	laat	mensen	uiteindelijk	leeg	achter.	
	
Waterbak	voor	levensbron	
Als	je	nu	zou	moeten	kiezen	tussen	een	bron	of	een	waterbak,	wat	doe	je	dan?	De	
keuze	zou	toch	niet	moeilijk	moeten	zijn.	
	
Waterbakken	in	Israël	zijn	uitgehakt	in	de	rotsen	of	het	zijn	kunstmatig	
aangelegde	bakken	van	kalksteen.	Die	zijn	bedoeld	om	het	regenwater	op	te	
vangen,	bij	gebrek	aan	een	echte	bron.	Zulke	waterbakken	maak	je	zelf	en	ze	
kunnen	zomaar	scheuren.	Het	water	dat	erin	verzameld	is,	is	ook	stilstaand	
water,	het	gaat	op	den	duur	vervuilen,	het	wordt	smerige	droesem	en	het	droogt	
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een	keer	op.	Die	waterbakken	zijn	beeld	voor	wat	je	zelf	opvangt,	wat	je	zelf	
maakt	en	regelt.	Het	is	beeld	voor	afgoden	die	je	zelf	fabriceert.	Volgens	Calvijn	
hebben	wij	in	onszelf	een	fabriek	van	afgoden.	Een	diepe	neiging	hebben	wij	
ontwikkeld	om	van	alles	in	het	leven	belangrijker	te	vinden	dan	God,	en	ons	
daarvan	afhankelijk	te	maken.	
	
Neem	dan	een	bron.	Als	je	die	toch	vindt!	Een	bron	blijft	maar	doorstromen.	Die	
houdt	niet	op	te	vloeien.	Die	lest	je	dorst.	En	daaruit	kun	je	blijven	putten,	
onbeperkt.	Dat	water	is	beweeglijk,	levenskrachtig,	vitaal.	Heerlijk,	helder	fris,	
stromend	water.	Het	reinigt,	het	verfrist,	het	lest	je	dorst,	het	brengt	tot	bloei.	Een	
bron	ruil	je	toch	nooit	of	te	nimmer	om	voor	een	waterbak?	Wie	doet	dat	nou?	
Dat	zou	je	reinste	dwaasheid	zijn.	
	
Het	beeld	van	de	bron	wijst	naar	de	Levensbron,	die	God	zelf	is.	Als	je	drinkt	uit	
zijn	bron,	schept	dat	voldoening.	Hij	vult	een	leegte	op	die	niemand	anders	kan	
vullen.	Hij	lest	je	dorst	naar	aandacht,	liefde,	geborgenheid	en	geluk.	Je	bent	
bestemd	om	rijkelijk	van	de	relatie	met	God	te	genieten.	
	
Godvervangers	
Geen	andere	goden…	het	is	niet	voor	niets	het	eerste	gebod.	Ieder	mens	zoekt	zijn	
geluk	op	de	een	of	andere	manier.	Wat	geeft	mijn	leven	zin,	waar	vind	ik	
veiligheid,	waar	voel	ik	mij	goed	bij?	Wat	maakt	mij	waardevol?	Wie	zegt	mij	wie	
ik	ben?	Je	bent	geschapen	om	al	deze	levensvragen	door	God	te	laten	
beantwoorden.	Zodat	je	niet	je	geluk	zoekt	bij	andere	goden	en	wat	voor	passies	
ook.	Andere	goden	lokken	je	en	beloven	je	gelukkig	te	maken:	als	je	dit	hebt,	
dan…,	als	je	dat	hebt	bereikt,	dan…	Mensen	zijn	in	staat	om	het	bij	alles	en	
iedereen	te	zoeken	behalve	bij	de	levende	God.	
	
Luther	heeft	hier	het	nodige	van	gezegd:	altijd	wanneer	wij	de	fout	ingaan,	is	
afgoderij	de	oorzaak.	Wij	hebben	het	zogenaamd	over	echte	zonden:	stelen,	
liegen,	bedriegen,	roddelen,	overspel,	misbruik,	te	veel	drinken,	sportverdwazing,	
gierig	zijn,	geld	over	de	balk	smijten	en	ga	zo	maar	door.	Maar	Luther	zegt:	je	
moet	letten	op	de	zonde	achter	al	die	zonden.	En	die	zonde	is:	zonder	God.	Je	wilt	
God	niet	in	je	leven	en	niet	in	je	hart.	Je	hebt	aan	Hem	niet	genoeg,	je	vertrouwt	
Hem	niet,	je	zoekt	je	geluk	elders.	Je	denkt	dat	je	iets	anders	moet	hebben	en	
krijgen	om	gelukkig	te	zijn.	En	dat	wordt	belangrijker	dan	God,	of	liever	gezegd,	
dat	neemt	de	plaats	in	van	God.	Als	je	het	zonder	God	in	het	centrum	van	je	leven	
wilt	stellen,	komt	er	een	leegte	die	wordt	gevuld	door	iets	of	iemand	anders.	Dan	
komen	de	lovergods,	die	beloven	je	gelukkig	te	maken	met	blingbling.	Maar	alleen	
God	kan	je	echt	voldoening	geven.	Tjonge,	wat	raakt	Jeremia	de	kern	diep!	
	
Ieder	mens	heeft	ermee	te	maken.	En	je	krijgt	er	telkens	weer	mee	te	maken.	Die	
afgoderij	zit	er	zo	diep	in,	dat	houdt	niet	op.	Hoe	kom	je	erachter	wat	je	goden	
zijn?	Ga	maar	na:	waar	je	van	droomt,	waar	je	niet	zonder	kunt,	waar	je	het	eerste	
aan	denkt	als	je	alleen	bent.	Wat	je	geluk	in	de	weg	staat.	Wat	je	pijn	bezorgt	op	
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de	bodem	van	je	hart,	als	je	dit	of	dat	mist	of	iets	je	ontnomen	wordt	en	je	daar	
maar	niet	overheen	komt.	Zo	kom	je	er	snel	achter	wat	je	goden	zijn.	Dat	is	bij	
ieder	verschillend,	je	kunt	het	niet	voor	de	ander	invullen.	Ieder	heeft	aan	zichzelf	
genoeg.	
	
En	het	kan	zelfs	zo	zijn	op	religieus	terrein,	dat	je	een	systeem	van	regels	hebt	
waaraan	God	moet	voldoen.	Dat	je	jouw	prestaties	en	manier	van	leven	aan	God	
voorhoudt,	zodat	Hij	verplicht	is	het	jou	naar	de	zin	te	maken.	Of	dat	je	
leerstellingen	betrekt	waarbij	jij	je	veilig	voelt,	die	nog	belangrijker	zijn	geworden	
dan	de	drie‐enige	God	zelf.	
	
Als	je	dacht	dat	je	van	de	afgod	af	was	en	die	had	uitgeroeid,	komt	die	zo	weer	
terug.	Je	kunt	ze	er	nooit	voorgoed	uitwerken.	De	enige	manier	om	niet	in	de	
greep	van	de	goden	te	komen,	is	God	de	centrale	plaats	te	laten	innemen.	Dan	
komt	al	het	andere	telkens	weer	op	zijn	goede	plek.	Want	voor	alle	duidelijkheid,	
we	moeten	niet	doorschieten.	Als	je	een	afgod	maakt	van	je	werk	of	je	gezin	of	je	
sport	of	je	interieur,	moet	je	geen	einde	maken	aan	je	liefde	voor	je	werk,	je	gezin,	
of	al	het	andere.	Dat	mag	best	en	is	uitstekend.	Alleen,	laat	het	niet	de	plaats	van	
God	innemen,	van	Hem	die	van	alle	markten	thuis	is,	de	God	van	alle	terreinen	
van	dit	leven.	Zoek	je	geluk	er	niet	in,	want	als	iets	van	dit	alles	je	wordt	
afgenomen,	gaapt	er	dan	een	leegte,	of	is	God	er	dan	altijd	nog?	Is	Hij	dan	nog	de	
kern	van	je	bestaan?	God	wil	je	dag	in	dag	uit	bevrijden	van	al	die	goden	om	je	
heen	(Ik	ben…!).	
	
Dorstlesser	
Wie	heeft	ons	teruggebracht	naar	het	centrum	waar	alles	om	draait?	Wie	heeft	
onze	dorst	onthuld,	diep	in	ons	binnenste,	de	dorst	naar	liefde	en	aandacht?	Wie	
heeft	ons	God	na	aan	het	hart	gelegd?	Wie	onthulde	de	afgoden,	verslavingen	op	
allerlei	terrein,	de	doe‐het‐zelverij	op	moreel	gebied,	de	schijnvertoningen	op	
religieus	gebied?	Wie	kwam	ons	weer	de	eerste	liefde	brengen?	Wie	is	de	
Bruidegom	die	van	ons	zijn	bruid	wilde	maken?	
	
Hij	die	voluit	riep:	Wie	dorst	heeft,	moet	komen	en	drinken.	Stromen	van	levend	
water	zullen	uit	zijn	binnenste	vloeien.	Niet	in	waterbakken	om	voor	jezelf	te	
houden,	maar	levend	water	om	door	te	geven.	Dat	schept	voldoening.	Dat	is	pas	
leven.	Christus,	de	Zoon	van	God,	Hij	belooft	verzadiging	voor	wie	dorst	heeft.	Hij	
belooft	reiniging	voor	wie	vuil	is.	Hij	belooft	verkwikking	voor	wie	zich	lamlendig	
voelt.	Hij	geeft	je	de	waardering	die	je	nodig	hebt.	Hij	geeft	je	de	aandacht	die	je	
nodig	hebt.	Hij	geeft	je	de	liefde	die	je	nodig	hebt.	Hij	geeft	je	aan	jezelf	terug.	Je	
hoeft	je	voor	Hem	niet	mooi	te	maken,	je	bent	voor	Hem	een	bruid.	
	
Christus	is	onze	eerste	liefde.	Hij	nodigt	je	altijd	weer	uit	om	terug	te	komen	op	
dat	begin.	Hij	is	zelf	de	Levensbron.	Zijn	stromen	drogen	niet	op.	Hij	alleen	kan	je	
hart	vervullen,	zodat	je	voldoening	krijgt.	Niets	en	niemand	anders	kan	je	dat	
geven.	Hij	is	de	Rots	waaruit	het	levende	water	komt.	Maar	vergeet	nooit	dat	Hij	
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heeft	geleden	onder	onze	Godverlating.	Vergeet	nooit	dat	Hij	verging	van	de	
dorst,	omdat	wij	onze	dorst	hebben	gelest	met	van	alles	en	nog	wat.	Vergeet	niet	
dat	Hij	de	heilige	verontwaardiging	van	God	over	Zich	heen	heeft	gekregen.	Zeg	
niet	zo	makkelijk:	God	laat	zijn	toorn	wel	weer	varen.	Maak	zijn	genade	niet	
goedkoop.	
	
Als	je	je	afgod	uit	de	grond	trekt,	met	wortel	en	tak,	en	alle	emoties	geraakt	
worden	en	je	pijn	bezorgen,	als	je	breekt	met	je	goden,	radicaal	bent	tot	en	met,	
maar	je	laat	na	de	liefde	van	Christus	ervoor	in	de	plaats	te	planten,	dan	groeit	die	
afgod	weer.	Daar	kun	je	van	op	aan.	De	enige	weg	is:	de	banden	telkens	weer	
aanhalen,	het	contact	onderhouden,	in	het	licht	van	Christus’	liefde	en	aandacht	je	
koesteren	en	het	je	laten	welgevallen.	Je	hart	op	Hem	zetten.	All	you	need	is	love,	
his	love.	Laat	je	niet	inpakken	door	de	lovergods,	maar	zie	jezelf	als	Godlover.	Ik	
dorst	naar	God	die	leeft,	God	die	gunst	en	liefde	geeft.	
Amen.	


