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Het spel en de spelers 
(Gods) leiding in je leven? 

 

 
Liturgie: Orgelspel 

Welkom door de ouderling van dienst 

Staande zingen: Opwekking 167: 1,2 

Stilte en begroeting 

Staande zingen: Opwekking 167: 3 

Kindermoment: Wat is belijdenis doen? 

Zingen: Sta eens even op  

Gebed 

Zingen: ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God  

We luisteren naar de motivatie van Jeroen en Abeltje 

Arauna zingt: Thy Word 

  Heer, u bent altijd bij mij 

Jeroen en Abeltje beantwoorden de belijdenisvragen en 

Abeltje wordt gedoopt 

Staande zingen: Glorie, glorie, halleluja  

Overhandiging kaars en de geschenken 

Kinderen gaan naar hun eigen ruimte 

Lezen: Spreuken 16: 9 (BGT) 

Mensen maken plannen voor hun leven, maar de Heer bepaalt wat er gebeurt. 

  1 Samuël 3: 1-10 (BGT) 

Samuël wordt door God geroepen 

Arauna zingt:   Hemelse Vader 

  Abba, Vader (met de gemeente) 

Preek: Het spel en de spelers 

(Gods) leiding in je leven? 

Zingen: Opwekking 488 

Dankgebed uitlopend het zingen van het Onze Vader 

Kinderen komen terug 

Collecte: Tijdens de collecte kijken en luisteren we naar het lied: Bouw Uw Koninkrijk 

Staande zingen: Nieuwe Liedboek 634 

Zegen 

Staande zingen: Ga nu heen in vrede 

Orgelspel 

 

 

 

Koos en Piet spelen een voetbalspel. 

 

P:  Soms lijk ik wel op zo'n speler. 

K:  Hoe bedoel je? 

P:  Nou, je hebt wel eens van die momenten in je leven, dat je het gevoel hebt dat je wordt 

bestuurd. Net als met al die poppetjes. Die worden ook bestuurd. Wij draaien aan die 

knoppen en bepalen zo het spel. En soms voel ik dat ook zo in mijn eigen leven. Alsof er aan 

de radertjes gedraaid wordt, waardoor ik iets doe, wat niet uit mijzelf kwam. En achteraf 

denk je dan: Hé dat is toch wel wonderlijk gegaan. Ken jij dat ook? 

K:  Ja, dat ken ik ook. Dat had vorige week nog. Ik reed met m’n auto door het dorp en reed 

langs het huis van gemeenteleden. En toen ik er voorbij was, kreeg het gevoel dat ik terug 

moest om die mensen te bezoeken. Dat deed ik en toen waren die mensen zo blij, dat ik er 

was. Je komt als geroepen, hadden ze gezegd. Dat was echt bijzonder. Alsof je dan wordt 

gestuurd. 

P:  Nou kijk, dat bedoel ik dus ook met die spelers. Zij spelen omdat zij worden bespeeld. Zij 

sturen omdat zij worden gestuurd. Wij bepalen de richting die de bal gaat. En eigenlijk is dat 

ook zo in ons leven. 
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Wij spelen, wij sturen, wij leven ons leven, wij maken keuzes, maar de richting wordt vaak 

door andere factoren bepaald. Externe factoren. Iets van buitenaf. Er wordt op één of andere 

manier aan onze knoppen gedraaid. 

 

K:  Je doelt nou vast op God. Of niet dan? Hij is degene die de richting van je leven bepaalt. Hij 

leidt je leven.  

P:  Ja, inderdaad. Dat geloof ik ook. Maar weet je wat ik mij dan wel vaak afvraag? Dat is, hoe 

God dat dan doet? Hoe geeft Hij nou leiding aan jouw en mijn leven? 

K:  Ja, poeh, dat kan volgens mij op verschillende manieren. Door de bijbel, door bidden, door 

naar de kerk te gaan. Maar ook dingen die gebeuren in je leven kunnen bepalend zijn voor 

de richting die je gaat. En ook de mensen om je heen kunnen daar een rol in spelen. 

P:  Ook mensen? Hoe bedoel je dat? Kijk, de bijbel en al die andere zaken die er bij horen, dat 

kan ik nog wel begrijpen. Maar mensen? Bepalen die dan mijn leven? Dat wordt toch wel 

een beetje link. 

K:  Ja nee, zo bedoel ik dat niet. Maar mensen kunnen wel ingeschakeld worden om jou te 

helpen en  om jou ogen te openen voor iets. In de bijbel staat een verhaal over Samuël. K 

vertelt het verhaal over Samuël, die denkt dat Eli hem roept. Uiteindelijk helpt Eli Samuël 

verder. Eli krijgt door, dat het de Here is, die Samuël roept. En dan zegt: Samuël, als je die 

stem weer hoort, zeg dan: Spreek, Heer, want uw dienaar hoort. En dat Samuël. De Here 

roept hem voor de derde keer en dan zegt Samuël die woorden. 

P:  Okay. Dat is inderdaad een mooi voorbeeld. Maar het kan ook toch ook anders gaan. Ik 

bedoel, we zijn wel mensen. Want ik zei net wel, dat ik op zo'n poppetje van dat spel lijk. 

Maar dat beeld klopt natuurlijk niet helemaal. Want dat poppetje beweegt alleen als jij of ik 

aan die knoppen draai. Maar in het echt hebben wij een eigen wil. We kunnen dus ook tegen 

God ingaan. Neem nou al die oorlogen en al die mensen die moeten vluchten. Dat heeft God 

toch niet gewild. Maar dat doen wij. Wij maken er een potje van. Vandaar dat ik ook even 

schrok, toen je zei, dat ook mensen mijn leven kunnen bepalen. Ik begrijp nu wel hoe je dat 

bedoeld, maar toch, ik vind dat wel heel spannend. Heel tricky. 

K:  Dat is het ook. En mensen hebben een eigen wil. Gelukkig wel. We zijn geen robots of zo. 

En natuurlijk doen we dan dingen, die niet goed zijn. We maken verkeerde keuzes. Dat kom 

je ook in de bijbel tegen. Neem nou die broers van Jozef, die Jozef verkopen aan de 

handelskaravaan. Ken je dat verhaal? 

P:  Ja, dat ken ik. Dat is verschrikkelijk. Zo gaan broers toch niet met elkaar om. En voor hun 

vader Jakob was dat natuurlijk het allerergste. Niet te beschrijven wat die die broers hun 

vader aandoen. 

K:  Klopt. Maar het verhaal gaat ook verder. Jozef komt in Egypte en wordt daar op een gegeven 

moment onderkoning. Er komt een grote hongersnood in Egypte en ook in Israël. Mar Jozef 

heeft vóór de hongersnood heel veel graan verzameld. En tijdens de hongersnood komen de 

mensen van heinde en ver om graan te kopen bij Jozef. Ze komen ook Jozefs broers. Afijn, 

dat is een heel verhaal. Want ze moeten ook hun jongste broer gaan halen: Benjamin. En als 

Benjamin er bij is, dan vertelt Jozef wie hij is. Nou, je kunt je voorstellen, die broers 

schrikken zich een hoedje. Ze denken: En nu is het gebeurt met ons. Nu kan hij wraak op ons 

nemen. Maar weet je wat Jozef zegt? Hij zegt: Jullie hebben wel kwaad tegen mij gedacht, 

maar God heeft dat ten goede gedacht. Wat jullie hebben gedaan, dat was niet goed. Maar 

God heeft met die kromme stok een rechte slag gemaakt. 

P:  Tjonge, zo heb ik het verhaal eigenlijk nog nooit gelezen. Dus jij zegt in feite dat God door 

alle menselijke dingen heen aan het werk is om bij te sturen en te corrigeren. Om alles naar 

een bepaald doel toe te leiden. 

 

K:  Ja precies. Kijk nog eens naar dit spel, wat we spelen. Waar gaat het om? Wat moet je doen? 

P:  Nou, aan die stangen met die poppetjes draaien. 

K:  Maar waarom doen we dat dan? 
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P:  Om die bal te raken. 

K:  En waar moet die bal naartoe? 

P:  In het doel, natuurlijk. 

K:  Inderdaad. Maar onderweg naar dat doel toe kom je heel wat andere poppetjes tegen. Zelfs 

je eigen poppetjes staan vaak in de weg en geven die bal een andere richting. Maar jij stuurt 

bij. Jij corrigeert. Jij bent bezig om die bal naar voren te krijgen. Het doel in. Zo is God ook 

aan het werk met ons leven. Wij stuiteren heel wat kanten op en komen in het leven heel wat 

tegen. De éne keer zit het mee. De andere keer zit het tegen. Maar God is er bij en Hij wil je 

daarin helpen. Hij wil je daarin bijsturen. Hij wil je leven naar het doel toeleiden.  

 

P:  En dat doel is zeker de eeuwigheid. De hemel waar is alles zo mooi en prachtig is, maar 

waar we verder zo weinig over weten. 

K:  Ja dat is het ook. Maar het gaat ook om je leven hier en nu. Dat je nu al iets laat zien van een 

leven, zoals God dat bedoeld heeft. Dat je nu al iets laat zien van Zijn beeld. Zoals Jezus dat 

ons heeft voorgedaan. 

P:  Ja maar nou noem ook iemand, zeg. Jezus. Dat was de volmaakte mens. Zelfs meer dan dat. 

Hij is ook de Zoon van God. Hoe Hij in het leven stond en hoe Hij er was voor mensen in 

nood; Een man vol liefde en die zelfs zijn eigen leven voor ons over heeft gehad, ja, dat is 

onvoorstelbaar. Maar daar kan ik nooit aan tippen. Dat doel kan ik nooit bereiken. 

K:  Misschien moet je zeggen: Dat kan ik nu nog niet bereiken. Maar je kunt er wel in groeien. 

Door steeds meer op Hem te lijken. Door je leven op Hem te richten. Door je leven voor 

Hem open te zetten. Net als Samuël, die zei: Spreek Heer, uw dienaar hoort. 

P:  Spreek, Heer, want uw dienaar hoort. Weet je dat ik wel eens de neiging heb om die 

woorden om te draaien: Hoor Heer, uw dienaar spreekt. Maar dat is dan weer mijn ik, hè. En 

dat moet nog wel bijgestuurd worden. Want dat andere is natuurlijk veel beter: Spreek Heer, 

want uw knecht hoort. Nou dat knoop ik in m'n oren. Maar ik vind het wel een stevig 

gesprek, zeg, wat we zo hebben. En dat allemaal bij zo'n spelletje voetbal. En we zijn nog 

niet eens klaar. Er is nog geen winnaar. Kom op. We gaan verder spelen. 

K: Dat doen we. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oudehorne, 4 oktober 2015 

Koos Dijkshoorn en Piet Hulshof 


