ISMAËL
Gen 21:1-20
Dit is het droevige verhaal van Ismaël. Deze jongen
had een moeilijk bestaan. God had aan Abraham
een zoon belooft, die hij zou krijgen via zijn vrouw
Sara. Helaas werd Sara niet zwanger. Sara moedigde Abraham aan om een kind te verwekken bij
Hagar, haar Egyptische slavin. Dit gebeurde ook
en Ismaël werd geboren. Zijn naam betekent ‘God
hoort’.
Ruim 13 jaar later wordt Sara als door een wonder
zwanger en krijgt een kind, Izaäk. De ruzie in het
gezin wordt steeds erger. Nu Sara zelf een kind
heeft wil ze niet dat Ismaël de erfgenaam wordt van
Abraham. Uiteindelijk besluit Abraham Hagar en
Ismaël weg te sturen.
Op deze dag gebeurt er iets ergs. Ismaël was de
zoon van Abraham, een zeer vermogend en bekend
man, toch stuurt Abraham zijn zoon de woestijn
in. Nu werd hij de zoon van een slavin. De erfenis
werd hierdoor verspeeld. Ismaël kon géén beroep
meer doen op Abraham en de bekende persoon die
Abraham was. Hij was niet langer meer bekend als
Ismaël, de zoon van… Nu was hij de zoon van een
slavin, bekend om wat hij deed in plaats van wie hij
was. Een zoon zonder thuis, zonder erfenis.

SLAVENZONEN EN DOCHTERS
Het verhaal lijkt veel op ons verhaal. In ons leven
krijgen we te maken met zonde. Dit brengt scheiding tussen ons en God.

Wat zegt de schrijver hier over ons?
Ef 2:1-3
Zonde beheerst ons. Dat betekent dat we niet vrij
zijn, maar net als slaven zijn. We doen waar we toe
gedreven worden. Iets heeft ons in zijn macht. Een
slaaf krijgt geen erfenis, zo ook wij die verslaafd zijn
door de zonde.
Daarom lezen we dat we voor God als dood zijn.
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LEVEND GEMAAKT
We zijn met Christus levend gemaakt, hoe
komt dat? En hoe komt dat niet?
Ef 2:4-9
Zoë is een Grieks woord dat leven betekent. Dat
leven van God komt in ons als Jezus in ons komt.
Zoë komt niet door kennis, maar door openbaring.
Je kunt het vergelijken met zaad van een appelboom. Als je dit in de grond zaait, weet je wat eruit
gaat komen: een appelboom en geen bananenboom. Zo is het ook met het leven van God dat in
je komt: het vormt het leven van God in ons, zodat
wij worden zoals hij.

Wat blijft er in ons?
1 Joh 3:9

Op wie lijken wij?
Rom 8:29
Weet je nog dat we geleerd hebben over Maria die
zwanger werd door het gesproken woord van God
en de kracht van de Heilige Geest? Dat was een
wonder. Iets van God kwam in haar. Zo werd de
zoon van God verwekt in haar buik. Datzelfde leven
(zoë) komt in ons. Door dit leven gaan we ook op
God lijken.
Rom 8:1-6
In deze tekst zien we wat er gebeurt als we de
Geest van leven ontvangen. We komen niet meer
onder de wet die ons veroordeelt, maar we komen
onder de genade. We worden niet langer beheerst
door wat we zelf willen, maar laten ons leiden door
de Geest.
Het is net als met de twee auto’s die in de vorige les zijn genoemd. Je kunt geen twee soorten
brandstof door elkaar gebruiken. Er is nog een
voordeel als we door de Geest van God leven. Het
is net als een TomTom (navigatiesysteem in de
auto). De eindbestemming is al door God in geprogrammeerd. We gaan op Jezus lijken en krijgen het
eeuwige leven en blijven voor altijd bij God. Als we
gaan rijden, geeft de TomTom de richting goed aan,
als we een foute route kiezen, krijgen we vanzelf
bericht dat we anders moeten rijden of soms terug
moeten keren. Het moment dat de Heilige Geest
spreekt is steeds weer een moment om te kiezen.
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Luisteren we naar die stem of niet?
Het verschil met leven door de wet is dat we zelf
het stuur in handen houden en alles in eigen kracht
proberen te doen. Als het mis gaat ontstaat er frustratie, schuld, onrust en ruzie.
Denk nog even aan het verhaal van Ismaël, hij was
een slaaf. Zo zijn we als we door de wet leven, een
slaaf. Leven we door de Geest, dan zal de Geest
ons steeds leiden, ook als het wel eens fout gaat.
Er is dan geen veroordeling maar een vriendelijk
verzoek om de goede weg weer op te gaan. De
drijvende kracht om de wet te kunnen houden was
wilskracht, maar de drijvende kracht om door de
Geest van God te leven is genade.

ZONEN EN DOCHTERS VAN GOD
Rom 8:14-16

Hoe worden we hier genoemd?
Hoe noemen wij God door zijn Geest?
Jezus kwam niet alleen als profeet naar de aarde,
maar als Gods Zoon. Hij kwam om God als Vader
bekend te maken. Dit was altijd al het plan geweest
van God. Hij wilde bekend zijn als Vader. De mens
wist dit niet en accepteerde dit niet. Er was altijd
angst voor God, altijd afstand. Zoals Adam en Eva
dit hadden gedaan in de tuin van Eden, zo hebben
vele mensen zich verstopt voor God, uit angst voor
straf of uit onwetendheid. Jezus kwam ons laten
zien dat we kinderen van God konden worden.
Joh 1:12,13
Hier zien we dat het Gods wil is dat wij als zijn kinderen geboren zouden worden.
Gal 4:4-7, Ef 1:5
Ismaël werd weggestuurd en werd slaaf, maar wij
worden thuisgeroepen als zonen en erfgenamen.
We hoeven geen slaven van de wet meer te zijn, we
mogen zijn erfgenamen zijn.

OPDRACHT:
We hebben gelezen dat we een kind van God kunnen worden. Jij kunt die keuze vandaag maken als
je dat nog niet hebt gedaan.
Bid voor jezelf het gebed dat in je hart opkomt als
je eraan denkt dat God je Vader wil zijn. Vertel hem
dat je thuis wilt komen en dat je het geloof dat je
door Jezus zijn kind kunt worden wilt aannemen.
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Toen je nog zonder Jezus leefde waren er misschien dingen waar je aan verslaafd was. Schrijf die
dingen eens op. Vraag aan de Heilige Geest of je
ergens verkeerd bent afgeslagen. Weet dat God je
nu niet veroordeelt, maar dat hij je vandaag gewoon
vrijmaakt van je slavernij. Hij is niet boos op je,
maar blij dat je het offer wilt aannemen.
Vraag aan je mentor hoe hij/zij het beleeft om als
kind van God te leven.
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