Zegen, méér dan een wens
Wanneer je iemand Gods zegen toewenst, gun je de ander het allerbeste. Je kunt niets beters
wensen dan de betrokkenheid van God in het leven van je medemens. Dagelijkse omstandigheden
kunnen mee- of tegenzitten. Ze beïnvloeden het gevoelsleven. De zegen en de daaruit sprekende
liefde die God voor iedereen heeft, stijgt daar ver bovenuit.
God heeft zijn zegende, goede woorden niet alleen over mensen uitgesproken die willen weten wat hij
zegt, ook wie geen oog voor hem heeft wordt door hem gezien en kan rekenen op Gods zorg. Gods
heil reikt ver: de hele schepping heeft hij onder zijn hoede genomen.
Wie op God gericht is, ziet méér van de zegeningen die gegeven worden. Dat heeft effect: hoe meer
je waarneemt, hoe dankbaarder je wordt. Het mist zijn uitwerking niet en verrijkt je leven.
God zegent
De schepping is vol van Gods goedheid. Met goedkeurende woorden gaf hij zijn instemming aan alles
wat hij gemaakt heeft. De dieren droegen zijn zegen mee met de opdracht die zij van hun maker
kregen. De mens maakte hij als bekroning van zijn schepping. Alles greep als een meesterlijk
kunstwerk in elkaar.
Ook nadat Gods creatie ingrijpend beschadigd werd, bleef hij zich bekommeren over alles wat hij tot
stand heeft gebracht. Nog steeds voorziet hij de schepping van de middelen om te bestaan. Hij voedt
de dieren, geeft zon, regen en vruchtbare tijden. Zijn goedheid gaat door. Iedereen profiteert hiervan,
goede en slechte mensen, gelovigen en ongelovigen.
Wie naar hem opkijkt, mag weten dat God zich naar hem toekeert. Wie méér van God verwacht
ontvangt dan ook meer. Zorgen die parten kunnen spelen mogen aan hem gegeven worden. Hij
verlicht de last waar je mee rond kunt lopen. God heeft ons niet alleen gemaakt, hij weet ook precies
waar wij ons mee bezighouden. Ook wanneer het moeilijk is om woorden te geven aan
gebeurtenissen is het mogelijk om daarmee bij hem te komen. God heeft ons geluk voor ogen en is
ons zegend nabij.
Om over na te denken
 Op welke momenten vallen jou Gods zegeningen op?
 Wat doet het met jou wanneer je Gods goedheid opmerkt? Welke voorbeelden heb je daarvan?

Soorten zegeningen
Zegeningen die God geeft kunnen materieel zijn. Ook Jacob heeft dit ondervonden: Na jarenlang voor
Laban gewerkt te hebben, maakte Jacob plannen om het huis en bedrijf van zijn schoonvader te
verlaten. Laban had meerdere keren een vals kunstje met zijn schoonzoon uitgehaald: de onderlinge
verstandhouding was er niet beter op geworden. Jacob wilde weg nadat hij eerst een eigen veestapel
opgebouwd had om in zijn onderhoud te kunnen voorzien. De afspraak was dat hij het afwijkend
gekleurde vee mocht hebben. Laban werkte Jacob echter tegen door de dieren waar Jacob aanspraak
op kon maken buiten zijn gezichtsveld te plaatsen. Dat verkleinde zijn kans op succes. In een droom
maakte God Jacob duidelijk hoe hij moest handelen, waardoor hij door Gods ingrijpen uiteindelijk
meer vee overhield dan dat Laban lief was.

God is in staat om gezondheid terug te geven. Hier zijn veel voorbeelden van bekend, zoals de slaaf
van een Romeinse centurio, die er slecht aan toe was. De Romein zag geen andere uitweg meer dan
Jezus te vragen zijn slaaf te genezen. De zieke had hij thuisgelaten. Dat leverde geen probleem op:
met een enkel woord van Jezus kreeg de slaaf zijn gezondheid terug.
Zegeningen hebben een geestelijke kant, waardoor de relatie met God en onze afhankelijkheid van
hem onderstreept wordt. Ook wanneer bepaalde zorgen niet weggenomen worden, kunnen deze
zegeningen van grote invloed zijn. Paulus had te maken met een lichamelijk ongemak waardoor hij
zich belemmerd voelde. Herhaaldelijk bad hij om genezing en ontving deze niet. In plaats daarvan
werd hij op de genade van God geattendeerd. God gaf aan dat dit voor hem genoeg was..
Om over na te denken
 Met welk soort zegeningen heeft God jou gezegend?
 Heeft God jou weleens op een andere manier gezegend dan waar jij om vroeg? Wat betekende dit
voor jou?

Zegen leidt tot méér
Wie dicht bij de Heer blijft, is gezegend. Je hoeft dan niet bang te zijn dat je door omstandigheden
ontworteld zult raken. Door in zijn buurt te blijven, krijg je alles wat nodig is om je op de goede manier
te blijven ontwikkelen. Dit proces is te vergelijken met de groei van een boom die op de juiste plaats
geplant is. Hij ontvangt alle voedingsstoffen, groeit gestaag en brengt op wat daarvan verwacht mag
worden.
God verwacht dat wie zich met hem verbindt, ook leeft zoals hij dat wil. Dat vraagt om een keuze, die
vanzelfsprekend is. Jezus biedt het beste aan en wil graag dat alle mensen bij hem horen. Hij verlangt
wel van zijn volgelingen dat zij doen wat hij zegt: hij ziet graag dat het leven van Gods kinderen meer
dan overvloedig goed is.
Zegeningen hebben ook invloed op mensen die daar niet op gerekend hebben. Het is vergelijkbaar
met de zon en regen: die zijn ook niet voor een beperkte groep bestemd. Jozef was zich daar al van
bewust. Hij concludeerde dat hij in Egypte terechtgekomen was om te voorkomen dat zijn familie van
honger zouden sterven. Door Gods toedoen profiteerden Egyptenaren hier ook van. God zegende
David en stelde hem aan als koning van Israël. Die zegen kwam heel Israël ten goede. Gods
goedheid gaat verder dan alleen de gelovigen. Hij sluit niemand uit. God is erop uit om door iedereen
gevonden te worden.
Om over na te denken
 Welke invloed hebben zegeningen van God voor jouw band met God?
 Hoe kunnen anderen iets van de zegening ontvangen die God jou geeft?

