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Spreker: Ferdy Korpershoek  

‘Ontdek vanuit Gods hart wie je bent, hoe je mag leven en hoe je een verschil kan maken in het leven van een ander’ 
   

 
 
Lezen: Marcus 1:35, Lucas 6:12, 5:16, Mattheus 14:13,14 en 22,23, Matt. 6:6. 
 
We zijn met zijn allen op reis aan de hand van de reisgids Weg van Hem. Mocht je deze week een paar dagen hebben 
gemist, haak dan niet af. De eerste week was een introductie. Je kan nog steeds aanhaken en meedoen. 
Vorige week hebben we gehoord dat we zijn gemaakt om in relatie met God te zijn.  Missen we dat, dan gaan we het 
zoeken in andere dingen. Maar die zullen nooit de bevrediging geven, die God ons kan geven. God verlangt er naar 
om in relatie ons te leven. 
 
Deze week gaan we het hebben over “weg van het lawaai”. Onze levens zijn zo druk en vol met school, met werk, 
met afspraken, met telefoon, mailtjes en al die sociale media. Er is zoveel afleiding, er zijn zoveel prikkels. We kunnen 
ons de hele dag vermaken met van alles. 
Hoe kunnen wij met zo’n levensstijl onszelf echt terugtrekken en tijd hebben met God? 
 
De vraag van deze morgen is: Had Jezus een druk leven?   
Hij begon op z’n 30ste, Hij werd gedoopt, werd vervuld met de heilige Geest en Hij begon te spreken en mensen te 
genezen. De mensen hoorden hiervan en kwamen in grote getale op Jezus af.  Iedereen wilde wat van Hem.  Ze 
volgden Hem waar Hij maar heen ging, ze lieten Hem niet met rust. Hij deed tekenen en wonderen. Er ging kracht van 
Hem uit. Maar was deze kracht oneindig?  
 
We zien dat Jezus zich vaak bewust terugtrok om met de Vader te zijn. 
In Marcus 1:35 lezen we dat Jezus ‘s morgens vroeg op stond, het was nog de nacht, en naar een eenzame plaats ging 
om daar te bidden tot de Vader.  
Lucas vertelt hoe de mensen toestroomden om zich door Jezus te laten genezen van hun ziekten. Maar Hij vertrok 
naar de woestijnen en bad daar. (Lucas 5: 16). En even verder lezen we dat Jezus in die dagen naar buiten ging, de 
berg op, om te bidden. Hij bleef daar heel de nacht in gebed tot God. (Luc. 6:12). 
Jezus had een druk leven, maar Hij trok zich geregeld terug om tijd met de Vader te hebben. Wij kunnen dit van Jezus 
leren en Hem hierin navolgen. 
 
Mattheus beschrijft in hoofdstuk 14 dat Jezus bericht krijgt van de dood van zijn vriend Johannes, met wie Hij zich zo 
verwant voelde. Dit moet een schok voor Hem geweest zijn. Toen Jezus dit hoorde trok Hij zich terug en ging naar 
een eenzame plaats. Hij wilde nu alleen zijn met Zijn Vader.   
Maar ook nu volgden vele mensen Hem en toen Hij hen zag werd met ontferming bewogen en genas hun zieken tot 
de avond. Daarna gaf Hij deze mensen nog te eten, een wonderbare spijziging. 
Maar dan.. 
En meteen daarna dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en voor Hem uit te varen naar de overkant, terwijl 
Hij de menigte weg zou sturen. Daarna ging Hij de berg op om er in afzondering te bidden. Toen het avond was 
geworden was Hij daar alleen. 
In deze geschiedenis zien we hoe Jezus de stilte opzocht om met Zijn Vader te zijn, weg van alle lawaai en afleiding.  
 
Wat kunnen we van Jezus leren? Hij laat ons drie stappen zien: 
 
1. Hij dwong de discipelen om weg te gaan 

2. Hij stuurde de mensen weg  

3. Hij ging de berg op. 

 
1. Jezus stuurde zijn discipelen weg. Hij maakte zich los van zijn vrienden.   

Als je een druk leven hebt en je wilt tijd hebben met de Heer, neem dan afstand van de mensen, die om je 
heen zijn, stuur ze weg, of trek je zelf terug op een plek waar het rustig is (vaak handiger). 
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2.   Jezus stuurde de mensen weg. Hij nam afscheid van al die mensen die wat van Hem wilden.  
Wil je tijd hebben voor God, neem dan afscheid van de mensen, die iets van je willen, neem afstand van 
dingen die je afleiden, je telefoon, je mail. Het werkt zo verslavend. Leg de telefoon weg, laat je niet afleiden 
door alles wat nog moet. Niet: eerst dit nog even doen en dat afwerken en dan... dán heb ik rust, dán heb ik 
tijd voor God. Nee, wees stil. 
 

3.  Ga de berg op. Wees stil voor God. Doe even niets, niet lezen, niet zingen, “gewoon” stil zijn. Dat kan best 
confronterend zijn. De bijbel zegt: Wees stil en weet dat Ik God ben.  
Deze week gaan wij stil worden voor de Heer. 

 
Stil worden is niet gemakkelijk. Je moet er doorheen. Zoals Wim Hofman, the iceman, je helpt om door te blijven 
ademen het ijswater te doorstaan. De eerste keer denk je: ik kan het niet. Maar blijf ademen, hou vol en dan lukt het.  
Dit gebeurt ook als je stil wordt voor God. Al die afleidende gedachten, de drang om iets te gaan doen.. Je moet er 
nee tegen zeggen, je moet er doorheen om tot rust te komen en stil te worden voor God.  
Anders gezegd: Ga in je binnenkamer, doe je deur dicht en neem tijd om met je Vader te zijn. (Matt.6:6) 
 
En God is een beloner voor wie Hem ernstig zoekt!(Hebr.11:6) Dan kom je in Zijn aanwezigheid. 
Wat gebeurt dan allemaal er in Zijn aanwezigheid?  
 
Een paar teksten om dat te ontdekken: 
 

• Ps. 16:11 - overvloed van blijdschap…   

• Jes. 26: 3 -  perfecte vrede…  

• 2 Cor. 3:18 - gaan lijken op de Heer.    

 
Je terugtrekken, afstand nemen van de mensen om je heen en dan de berg beklimmen. Je mag je eigen manier gaan 
ontdekken hoe jij stil kunt zijn bij de Vader. Je mag bij Hem zijn en Zijn liefde te ervaren. 
 
 


