
Johannes 17:3
Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God,

en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.
Naast het houden van persoonlijke stille tijd bent u wellicht ook vertrouwd met de goede gewoonte om als gezin
samen aan tafel een stuk uit de Bijbel te lezen. Het is in het laatste geval goed voor te stellen, dat wanneer je bent
uitgekomen bij bijvoorbeeld het gedeelte van Genesis 5 waarboven staat De oudvaders, je dan de neiging hebt om dat
maar te laten voor wat het is. Er zal vast niemand in het gezin naar uitkijken om de stamlijn van Adam tot en met
Jafet aan te horen en al evenmin zal iemand er naar uit zien om dat eens vol overgave voor te gaan lezen. Zo’n
geslachtsregister zal eerder als ‘niet echt bijzonder’ worden overgeslagen. Het is saai en vervelend en bovendien, wat
steek je daar nu echt van op?!

Toch! Neem eens dat gedeelte van Genesis 5, het geslachtsregister van de oudvaders. Zo op het eerste gezicht is het
een monotoon herhalen van bijna steeds dezelfde soort gegevens en dan ook nog met haast onuitspreekbare namen.
Het gaat om geboorte, trouwen, kinderen, leeftijd en dood. Kortom: het leven. Zoals iemand eens opmerkte: een oude
doos vol met geboortekaartjes, huwelijksaankondigingen en rouwcirculaires. Zo op het eerste gezicht niets
bijzonders. Maar wie de moeite neemt Genesis 5 vanaf vers 1 serieus door te lezen, zal op een heel bijzonder vers
stoten en, op een heel bijzonder persoon - Henoch. Terwijl je de voorgaande verzen leest zoals zo-even omschreven,
gewoon het leven, kom je in vers 24 bij een heel opmerkelijk vers uit dat je sowieso bepaalt bij de man waarover het
gaat. Vers 24. En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen. Daar moet je
toch gewoon bij stil staan? Dat zet je geestelijke fantasie in werking!

Stel je dit eens letterlijk voor. Henoch die per dag door God van huis werd afgehaald om samen met Hem een eind te
gaan wandelen. Wandelen met God. Wat een ervaring moet dat voor hem zijn geweest. Wandelen met God is God
ervaren, beleven en dat op een heel bijzondere manier. Het begrip bijzonder is hier helemaal op zijn plaats als je let
op het einde, de afloop. Opgenomen.

Nu zou je bij een en ander heel lang kunnen stilstaan en dit vers uitgebreid invullen met je eigen ideeën en gedachten
en dat is een heel goede zaak. Stel jezelf dan eens in zijn plaats – stel het je maar eens heel letterlijk voor zoals Okke
Jager dat eens heeft gedaan in een gedicht over Henoch. Vast en zeker zal de vraag opkomen wat nu het echte leven
is, het leven beschreven in al de verzen voor en na dit ene vers of… het leven zoals beschreven in dit ene vers…  Stel
je even je eigen christenleven voor, je leven als christen van elke dag, van de maandag tot en met de zondag - al je
levensdagen… Hoe is het als het gaat om de relatie met God en jou? Of wat Henoch overkwam echt uitzonderlijk
moet heten? Overdenk dan het vers van het woord van deze week eens: Dit nu is het eeuwige leven, dat zij u kennen,
de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt. Zie Hij staat aan de deur en Hij klopt: zullen we
samen gaan wandelen, wandelen tot het zover is dat je wordt opgenomen?

Gebed
Is er iets heerlijks voorstelbaar dan met U wandelen Vader zoals Henoch wandelde met u? Toch biedt U een ieder de
mogelijkheid om U meer en meer intiem te leren kennen. Er is geen contemplatief of luisterend bidden voor nodig!
Het enige wat nodig is en wat U van ons vraagt, is wortelen in U - dieper en dieper. Dank U dat U daartoe De Heilige
Geest hebt gegeven en dat Hij ons bindt aan Uw Woord dat Levend is geworden in Uw Zoon onze Here Jezus
Christus. Laat ons Drie-enig God en Vader Uw liefde beantwoorden om Jezus wil! Amen.


