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Zondag van de
Gezondheidszorg

Kerntekst vs 26. En God zeide : Laat Ons mensen maken, naar ons beeld, als onze

gelijkenis.

Tekstkeuze:
Welke visie hebben we als we naar mensen kijken; als verpleegkundige bijv. of als arts, als
fysiotherapeut, of als gelovig mens? Speelt daarbij ons mensbeeld een bepaalde rol? Zo ja,
welke dan, zo nee, waarom niet? En wat heeft dat tot gevolg voor onze handel en wandel?
Als gelovig mens hebben we een Godsbeeld, wie is God voor ons, voor de ander, voor de
wereld om ons heen? Maar we hebben ook een bepaald mensbeeld. Wat zien we als we naar
de mens kijken? Beschouwen we onszelf en de ander als ‘product’ en voortbrengsel van een
miljoenenjaren durende evolutie, zien we een veredeld dier, dat langs talloos vele wegen en
omwegen zichzelf moet zien te ontplooien en te verwerkelijken? En hoe komen we aan dat
mensbeeld? Zelf bedacht, of uit wetenschappelijke boeken? Welke rol speelt Gods woord bij
het vormen van ons mensbeeld? Mogen wij bijvoorbeeld zelf over het leven beschikken of
hebben we verantwoording af te leggen van ons mens-zijn, wat we ermee doen of niet doen?
En aan wie dan? Alleen aan onszelf, aan anderen, aan God? Het zijn zo vragen, die zich aan
ons opdringen, als we nadenken over de gezondheidszorg, over de plaats en
verantwoordelijkheden van hem of haar die de gezondheidszorg als zijn of haar werkterrein
ziet, maar ook als we nadenken over de patiënt, tegenwoordig spreken we dacht ik liever van
de cliënt. Hoe zien wij de mens, als hulpverlener, als hulpvragende? En door welke visie
mogen we ons daarbij laten leiden en sturen. In deze preekschets willen we stilstaan bij de
mens als beelddrager Gods. De mens, die ‘naar ons beeld, als onze gelijkenis’ (Genesis
1:26a) door de drie-enige God geschapen is. Wat houdt dat beeld van God zijn precies in? En
welke praktische toepassingen zijn daaruit te trekken, met name als het gaat over de mens in
de gezondheidszorg. We beseffen terdege, dat een preek(schets) onvoldoende zal zijn om
alle vragen op te lossen en op alle vragen een afdoende antwoord te geven. Daarom willen
we ons met name richten op de woorden ‘beeld’, Hebreeuws ‘tselem’, Grieks ‘charakter’, en
het woord ‘gelijkenis’, Hebreeuws ‘damooth’, Grieks ‘homoiousiin’ en deze bezien in het licht
van heel de Schrift (2 Tim. 3:14-16; 2 Pt. 1:19-21), samengevat inschepping, zondeval,
verlossing en verheerlijking.
Tekst nader bekeken.

1.

In de Schrift vinden we verschillende manieren om het mens-zijn aan te duiden, soms
wordt hij als een twee-eenheid gezien, bijv. in Deut. 6:5 hart/ziel en lichaam1. soms als een
levende ziel, maar ook als een drie-eenheid, als ziel, geest en lichaam. ( 1 Thess.5:24). 2 Deze
1

Hart is de aanduiding van de wortel van zijn menszijn, ziel ziet op de totaliteit daarvan en kracht geeft aan de
openbaring van zijn menszijn in alle acties
2

Luther gebruikt het tabernakel model om deze drie-eenheid weer te geven. Na de zondeval is deze drie-eenheid
verbroken en kan slechts hersteld worden door de Drie-enige God.
1.
Ziel: is de plaats waar over het algemeen het verstand, de wil en emoties, (gevoelens) gesitueerd
wordt.
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driedeling heeft het voordeel, dat alles inzichtelijker is geworden. Het grote nadeel is, dat het
de mens opdeelt in hokjes i.p.v. hem of haar als een eenheid (heelheid) te beschouwen. Want
waar plaats je dan het verstand, of de wil of de emoties? Scheidt je niet het een van het
ander in plaats van de mens als een eenheid/heelheid te zien? Ja, de Bijbel zelf maakt deze
onderscheiding, maar ook hier geldt: wel onderscheiden, maar niet scheiden. Kunnen we nog
wat meer gedetailleerd op het mens-zijn ingaan? Aan de hand van de hiernavolgende
theologische bezinning en exegese zoeken we naar passende antwoorden, met name omdat
in de gezondheidszorg gewerkt wordt met een mensbeeld, dat door het Griekse denken ons
is aangereikt en waarbij ons inziens zaken als geloof nauwelijks aan de orde komt.

2.
3

God schiep alle levende wezens behalve de mens naar hun aard ( Gen. 1:21, 24,25)
Alleen van de mens Adam ( van Adamah = rode aarde) wordt gezegd, dat God hem schiep
naar Zijn beeld: ”Laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis.” Gen. 1:25,27.
De aard van de mens ligt dus verankerd in Gods beeld en gelijkenis.3 De aanduiding naar
ons beeld en als onze gelijkenis onderscheidt de mens van alle andere schepselen Gods. In
deze vooraankondiging van Gods scheppingsdaad blijkt het unieke van de mens. Geen
enkele ander scheppingsdaad is het gevolg van zo’n aankondiging. Dit bijzondere komt
onder andere tot uiting in het hebben van een eigen persoonlijkheid, een eigen identiteit. De
mensen zijn allen naar datzelfde beeld geschapen, maar zijn geen replica van elkaar. Seth
was geen replica van Adam (etc) Dat geeft de grootheid van God weer. Voorts geeft de
uitdrukking naar ons beeld, als onze gelijkenis een onderscheid aan tussen a. de mens aan de
ene kant en God; de mens is dus niet God (Zie Ps. 8:6: Gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt)
b. maar ook tussen de mensen en alle andere schepselen. De mens is daardoor ook geen
dier. ( Gen. 1:26ev)4

3.

Het in het Hebreeuws gebruikte woord voor ‘beeld’ is: ‘tselem’. Gen. 1:26ev
( Tsal=schaduw, beschermen, tselem wordt ook voor afgoden gebruikt). Het unieke van de
mens, waarnaar dit woord verwijst, komt tot uiting in zijn aard en wezen.
* Zijn aard is, dat hij bestemd is
-om de aarde te onderwerpen, te heersen als een dienaar5 (In het Hebreeuws wa’kiev’shjoea
bet; bewaren, zorgen voor, in de wortel van het woord- keves-lam);

2.
3.

Lichaam: is de plaats van de vijf zintuigen en tempel van de Heilige Geest. 1 Kor. 6: 19.
Geest: is de plaats waar het geweten geplaatst wordt, waar de Heilige Geest woont. De geest stelt
mensen in staat om in contact te komen met zijn Schepper. Rom. 8:14-16. Zie ook Gen. 2:7, Pred. 12:7,
Joh. 4:24 en 1 Kor. 6: 17.

3

Uit het Nieuwe Testament leren we, dat God door de Zoon de gehele schepping inclusief de mens tot stand
gebracht heeft. Alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen. Zij bestaan met het oog op Hem, de Zoon. (Kol.
1:15-17) Bij de uitwerking van het mensbeeld zal dat meegenomen moeten worden. De mens is geschapen naar
het beeld en de gelijkenis van de drie-enige God. Vader Zoon en Geest. Zijn bestaan is daarom slechts een waar
leven als zijn aard, zijn essentie, zijn roeping bepaald wordt door en gericht is op God de Vader, en Heilige Geest.
God de Vader en onze schepping en zondeval, God de Zoon en onze verlossing, God de Heilige Geest en onze
vernieuwing.
4

Deze gedachte is wezenlijk als straks de zondeval ter sprake komt. God is volmaakt en Hij heeft ook de mens
volmaakt geschapen. Niet als God, maar als mens. Want er kan gedacht worden dat de mens niet volmaakt was
bij zijn schepping. En de mens dus moet werken aan zijn volmaaktheid. Dit zou dan een bewijs zijn tegen de
scheppingsleer en voor de evolutieleer.
5

De genoemde vooraankondiging van de schepping van de mens onderscheidt hem dus van alle andere
schepselen. De mens is ’t laatst geschapen als kroon op de schepping en om te heersen namens God over de
schepping. Als heer van de schepping krijgt hij hierbij een extra zegen, zie ook 1:22. Het is vermeldenswaardig dat
ook de vrouw hierbij genoemd is. Als rentmeester van Gods goede schepping is de mens geroepen om als koning
zich dienend op te stellen om juist hoopvolle dingen te doen. Hoop te geven. Rechtvaardige dingen te doen; wat
God rechtvaardig vindt. Dat betekent tevens te strijden tegen alles wat verkeerd is, de hoop wegneemt en wat
doet twijfelen aan de toekomst.
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4

-om gelovend kennis van het goede te krijgen, de goede weg te wijzen als een herder, die
zijn schapen leidt/weidt en voor hen zorgt (Hebreeuws Wa’jierdoe) , te kiezen en die ook
trouw te gaan als wegwijzer6;
-om als relatiebouwer7 in gehoorzaamheid een heilig leven te leiden.
* Zijn wezen is, dat de mens naar Gods beeld geschapen is. (Zie 2 Kor. 3:16). In het N.T. Grieks
wordt het woord ‘tselem’ vertaald met ‘eikoon’, (beeld), zie ook Kol. 1:15, 2 Kor 4:4, waar het
van Christus Jezus gezegd wordt. Hij is het beeld van God. Het woord‘tselem’ wordt ook
gebruikt in de Hebreeuwse vertaling van het N.T in Hebr. 1:3.( weZelem Panaaw d.i. beeld
van Zijn Aangezicht/Innerlijk ) In het Nederlands vertaald met het woord ‘afdruk8’ (van zijn
wezen en in het Grieks met ‘charakter‘ (tes hupostaseoos.’). De mens is als beelddrager
Gods een levende ziel. Hij mag Gods heerlijkheid laten zien. Zoals in de Aäronitische zegen er
gesproken wordt over Gods aangezicht, zo mogen we ook zeggen dat de mens Gods
Aangezicht weerspiegelt in genade, vrede en liefde.9

4.

God schiep de mens naar onze (d.i. Zijn) gelijkenis. Het woord ‘gelijkenis’ vinden we in
zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament.
Hebreeuws: damooth. Dit woord geeft de afkomst van de mens aan. Het
betekent: kopie, afbeelding, gelijkenis, zie 2 Kon. 16:10, 2 Kron. 4:3, ook gestalte:
Ez. 1:10,2810. Het woord damooth komt van de stam DaMaH = gelijk zijn. God
wilde de mens maken naar de gestalte van Hem, die Hij vertoont, als Hij zich laat
zien. Grieks: homoiousin. De mens is dus naar een kopie, een afbeelding van God
6

God schiep alles en telkens lezen we: En zie, het was goed. Na de schepping van de mens lezen we dit niet
direct. Pas aan het eind van het scheppingsverhaal lezen we dat het zeer goed was. Dat wil niet zeggen dat God
de mens niet volmaakt als mens geschapen heeft. Want juist in het volmaakte ligt de mogelijkheid om tegen God
te kiezen. De mens is immers geen robot, om rücksichtslos te gehoorzamen, maar om in liefde voor Zijn Schepper
te leven. Een Joodse verklaring voor het ontbreken van de woorden, en zie het was goed is, dat de mens met een
vrije wil geschapen is, om te kiezen tussen goed en kwaad. Gen. 2:17. Uit Gen. 6:5 blijkt dat de mens in alle delen
verkeerd gekozen heeft. Hij is niet trouw gebleven aan God en aan Zijn Woord en heeft de kennis, die God hem
had gegeven, door de leugen laten overwinnen. De overleggingen van zijn hart zijn sinds de zondeval te allen
tijde boos. God riep de mens om te kiezen voor het goede. Deut. 30:15 (Dat was zijn verantwoordelijkheid ) Hij
wordt geroepen om gelovend kennis van het goede te krijgen, de goede weg te wijzen, te kiezen en die ook
trouw te gaan. Hij mag gids zijn, wegwijzer voor anderen en voor de wereld in welke God hem geplaatst heeft.
Kol. 3:10b
7

God wilde dat de mens de kennis van goed en kwaad aan Hem zou overlaten. Kennis is dan het eten en
genieten van de vrucht der kennis van goed en kwaad en daarmee het inzicht krijgen in de kennis van goed en
kwaad. De mens heeft echter in alles de kennis van zowel goed en kwaad, aan den lijve ondervonden, door het
eten van de vrucht. Hij leeft erin, geniet ervan (het is een lust voor de ogen). Maar deze kennis betekende wel de
dood. Eten van deze boom was en is de dood en betekende tegelijk ’t niet (meer mogen) eten van de boom des
levens: Als de mens toe niet van de boom van goed en kwaad had gegeten, zou dus leven betekenen. In beginsel
was de mens geschapen om als relatiebouwer in deze wereld te staan en is daartoe nog steeds geroepen. In
relatie met God, met zichzelf en met de ander. Hij is geroepen om in liefde daar vorm aan te geven. Heilige liefde
omdat zijn liefde wordt bepaald door agape-liefde (basisliefde) en niet door zelfzuchtige, de mens vernietigende
liefde.
8

Het woord afdruk duidt ook aan dat God recht op ons heeft. Hij is eigenaar, bezitter van ons als mensen. Het
woord afdruk wordt gebruikt voor iets dat afgedrukt wordt door een model, zoals een munt. Dat geeft aan wie
8
eigendom is van die munt . Hier gaat het om twee zaken: eigendom en heerschappij over. God wil Zijn karakter in
ons zien. Wij zijn een afdruk van Hem.
9

Daarom is de mens als beelddrager Gods naast uniek ook beschermwaardig. Wie een mens doodt, wie het bloed
van een mens vergiet, die schendt daarmee niet alleen een ander mens, maar hij schendt ook Gods beeld in die
ander. Gen 9:6. Dat roept om een rechtvaardige vergelding.
10

Rasji (een bekende Joodse wetgeleerde) ziet dit woord waarmee uitgedrukt wordt het Beeld Gods als een
tussenvorm tussen God en mens. Dit houdt verband met het feit dat de Joden geloven, dat God het
ontoegankelijke licht bewoont en dat als God naar buiten treedt, Hij dat doet d.m.v. 5 geschapen wezens
(Hypostasenleer). Deze tussenvorm zou daarmee verband houden.
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geschapen. Dat komt overeen met Joh. 1:3ev en Kol. 1:16ev. Door de Zoon, die de
afdruk(beeld) van Gods Wezen is, is de mens geschapen.

5.

Dat de mens geschapen is naar Gods gelijkenis betekent dus re-presentatie11 en
manifestatie12. De mens is als het ware een stempel van God. Zie 1 Kor 11:7. God heeft
Zichzelf uit/ afgedrukt in de rode aarde / het stof der aarde. De Eeuwige heeft Zichzelf
uit/afgedrukt in de tijd. Hij heeft daarin zijn wezen laten zien, zijn innerlijk.13

6.
5

God heeft hem met unieke talenten en vaardigheden geschapen. In zijn ontwikkeling
mag hij daar zicht op krijgen. Gods roeping stelt de mens in de ruimte van Zijn liefde en
trouw. De mens is geroepen om juist daarin zijn of haar plaats in te nemen. Zijn plaats met
betrekking tot God en met betrekking tot de ander14.

7.

De mens is als een relationeel wezen geschapen, ingebed in wat we vandaag de dag
noemen relatienetwerken, zoals familie, vriendenkring, burgerlijke en kerkelijke gemeente,
volk en natie etc. Hij is geroepen om op alle terreinen van de totale werkelijkheid waarin hij
zich als de mens zich bevindt te functioneren als relationeel wezen.

8.

De mens is geschapen om in agape-liefde uit en met God, met zichzelf en de ander
te leven. De liefde tot God en de naaste is zowel gave als opgave. Het is met zijn mens-zijn
gegeven en als opdracht te aanvaarden. Het kwam bij de mens in het paradijs er op aan, om
in de liefde van God te blijven. Die liefde blijkt uit gehoorzaamheid in de keuzes die zij
maakten15.De mens is ook geschapen om God in alles te vertrouwen. Dat basisvertrouwen
komt o.a. tot uiting door God te laten uitmaken wat goed en kwaad is in zijn leven en dat van
de ander.(Gen 2:15ev)16 Het grondmotief van de mens is volgens Rietkerk het verlangen van
de mens. Waar is zijn begeerte op gericht? Op God en zijn woord, waarheid en leven, of
maakt hij andere keuzes. De mens is geschapen om in alles op God gericht te zijn en blijven.
Daar put hij zijn hoop uit.

11

Re-presentatie: Vertegenwoordiging, afbeelding, kopie. De nadruk valt hierbij op de mens. Dit ziet het beeld
Gods vanuit de zijde van de mens. Zoals een ambassadeur een land vertegenwoordigd, zo vertegenwoordigen wij
de HERE
12

Manifestatie: In de mens Jezus openbaart Gods Zichzelf. Hierbij valt de nadruk op God. God manifesteert zich in
en door de door Hem geschapen mens.
13

De HERE God schiep de mens, met wijsheid, inzicht en kennis. Spr. 3:19. De HERE had niet nodig dat Hij de
dingen van anderen leerde. Hij Zelf is de wijsheid en draagt kennis van alle dingen. Zijn begrip van het
scheppingswerk was volkomen. Hij verwerkelijkte door Zijn Geest, wat in zijn raad besloten was. Rom. 11:34,35,
Jes. 40:13,14, Ef. 1:11, Hebr. 6:17. De mens is dus uit en tot Hem geschapen. De zin van zijn leven ligt in Zijn
verheerlijking .De expressie van de mens in manifestatie en representatie vraagt aanvaarding en empathie . Hij
wordt geroepen zichzelf maar ook de ander te aanvaarden als schepsel Gods. Zie Rom. 15.
14

God schiep de mens mannelijk en vrouwelijk. Hij schiep hem om niet alleen te zijn. Het is niet goed dat de
mens alleen zij. Gen 2:18. De mens is dus een relationeel wezen. Let wel: Niet de mens vond het niet goed maar
God vond het niet goed. De mens is dus geschapen om in relatie met God en met de ander te leven. God schiep
man en vrouw. Hiermee wordt voornamelijk het geslachtelijke aangegeven. In Gen. 2:18 wordt het morele
aangegeven.
15

De mens was geroepen om God lief te hebben boven alles en de naaste als zichzelf. Matth. 22:36ev. 1 Kor. 13.
God had de mens bestemd om vanuit de grondhouding der liefde als gave en opgave te leven. Leven vanuit die
grondhouding betekent de gezindheid van Christus te hebben (Fil. 2:5ev) Naast iemand staan en zijn leven te
delen (solidariteit).
16
Dat basisvertrouwen ligt ten grondslag aan de basisliefde. Als dat vertrouwen zou weggenomen worden valt
ook deze liefde uiteen. (Zie Gal. 5:6)
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9.

De goede schepping is niet lang goed gebleven. De mens viel door
ongehoorzaamheid en rebellie in de zonde, (Gen. 2:17 en Gen. 3). Dat betekende dat het
beeld Gods door de zonde werd verduisterd.( Ef. 2:1-4, Rom. 3:10-12,23, 6:23) In de zondeval
is met name het basisvertrouwen en de basisliefde geschonden en werkt de destructie door
op alle bovengenoemde terreinen. Tot in zijn wezen en roeping is de mens afgevallen van
zijn hoge bestemming. Hij mist op alle fronten zijn doel. De zonde werkt door op alle
terreinen van de werkelijkheid.17

10.
6

De HERE God schiep de mens op de 6e dag van de Schepping. Als kroon op Zijn werk.
Met name Psalm 8 verwijst hierna. De mens kon echter niet staande blijven in zijn staat als
goed mens. De 1e Adam werd, zoals we gezien hebben, de poort waardoor de zonden de
wereld is binnengekomen en door de zonde de dood. Zo is de dood tot alle mensen
doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben (Rom. 5:12ev). De val van de 1e Adam en in
hem de val van de gehele mensheid riep om een 2e Adam, Christus Jezus. Hij is die 2e
Adam. Hij is de poort tot het leven. (Matth. 7:13,14, Rom. 5:12 ev). Uit Liefde schenkt God in
genade deze 2e Adam, door wie velen gerechtvaardigd worden. De tweede Adam, Jezus
Christus is gekomen om het Beeld van God te herstellen, door in zichzelf een nieuwe mens te
scheppen (Ef. 2:14ev): een mens die door Gods genade is gered en wedergeboren, door de
opstanding van Christus, tot een levende Hoop (1 Petr. 1:3ev). Deze nieuwe mens is door
Christus komst, kruis en opstanding verlost en bevrijd. Hij krijgt vergeving van zonden en een
eeuwig leven18

11.

In Christus wordt het mens-zijn verlost en wordt hij door Gods Geest veranderd naar
het beeld Gods = Christus, tot eer van God de Vader. Hierdoor zijn er in zijn wezen twee
principes die elkaar vijandig zijn: de oude en de nieuwe mens. (Kol’. 3:1ev, Ef. 4:20ev). De
nieuwe mens leeft vanuit Christus, vanuit de wet van Christus in zijn hart door de Geest(Hebr.
10:10ev), terwijl de oude mens door de wet der zonde wordt beheerst. Deze oude mens is
onverbeterlijk. Hij is overwonnen op Golgotha in Christus en mag ook worden afgelegd en
weggedaan, als een oud kledingstuk. Toch heeft een christen veel last van die oude mens,
doordat de macht van de zonden en de aantrekkingskracht nog zo groot is dat hij het uit
zichzelf hiervan verliest. Alleen door Christus kracht is er overwinning (Rom. 7:25). Alleen
door Christus komt er een volledig herstel. Vanuit de herstelde gemeenschap met God in
Christus werkt dat ook door in de onderlinge verhoudingen19

17

de gemeenschap met God is verbroken en dat heeft ingrijpende gevolgen voor de onderlinge verhoudingen;
de gerichtheid op God is veranderd in gerichtheid op onszelf; ons verstand is verduisterd, ons gevoelsleven is
vatbaar voor beschadigingen; wij gebruiken onze creativiteit vaak ten kwade; wij heersen in zoveel opzichten op
onze eigen manier en naar onze eigen opvattingen; wij missen de heerlijkheid Gods. De zin van het bestaan wordt
niet meer bepaald door de relatie met God en zijn wijsheid, maar door eigen inzicht en begrip van de dingen. Hij
is zijn eigen identiteit kwijtgeraakt.
18

God de Vader neemt de gevallen mens in liefde aan tot Zijn kind en erfgenaam,( Ef 1:4-6). Dat doet Hij om die
verbroken relatie weer te herstellen. Gen 3:15. Hij zoekt Zijn schepsel op, laat hem niet over aan de macht der
duisternis, maar is ten opzichte van hem barmhartig en genadig, lankmoedig en reik aan goedertierenheid en
trouw. Toch laat God het schuldige zeker niet ongestraft. dat blijkt ook uit de redding van de mens dat God in alle
delen rechtvaardig is. (Rom. 3:21-26)
God de Zoon opent deze weg voor ons, ja Hij is deze weg tot het kindschap van God, (Ef 1:5, Gal 4:6, Joh 1:12,
14:6). Door Hem is die relatie tussen God en mens hersteld. Rom. 5:8. Wij ontvangen zijn gerechtigheid en
heiligheid. Hij is ons alles. (Rom. 14:8)
God de Heilige Geest vernieuwt ons naar Zijn Beeld (Rom. 8:14-16, 29ev, Gal. 4:4-70 en doet ons Abba Vader
zeggen. Hij leert ons die herstelde relatie ook te beleven.
19

Hij leert ons weer op God gericht te zijn, in kennis, liefde, gehoorzaamheid en lofprijzing; Hij verlicht ons
verstand, opdat wij verstand-ig en ver-antwoord-elijk leven; Hij werkt in ons gevoelsleven, om ons Gods liefde te
doen ervaren, om beschadigingen te helen; Hij maakt ons creatief en leert ons deze creativiteit ten goede aan te
wenden; Hij leert ons als een goede onderkoning om te gaan met wat in de schepping voorhanden is; Hij geeft
ons deel aan de heerlijkheid van Christus. Door Jezus krijgt ons leven zin en doel en betekenis. In Hem ontvangen
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12.

Tot nu toe hebben we gekeken naar de mens hier op aarde. Maar als christen geloven
we dat we een eeuwig leven hebben. Dat leven begint al hier en nu, (Joh. 6:47) en houdt niet
op bij ons sterven, maar gaat verder aan de andere kant van de doodsjordaan. Immers, naast
geloof en liefde leeft de mens uit de hoop van het eeuwige leven. Hij leeft in de spanning
van het is nu reeds in Christus aangebroken, maar straks zal het ten volle zijn. Nu wordt hij
nog aan alle kanten aangevochten en zijn geloof en liefde zijn vaak beneden de maat. Hij
zucht bij zichzelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van zijn lichaam (Rom.
8:18ev). Hij verwacht naar Gods belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop
gerechtigheid woont 2 Pt. 3:18. Hij staat nog in alle delen van zijn leven midden in de strijd
en wordt geroepen om de goede strijd te strijden. 20
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Enkele aanwijzingen voor de prediking.
1.
Wie werkzaam is in de gezondheidszorg of de zorg voor zijn gezondheid zelf
ondergaat, ontdekt dat de mens, die zo’n ‘lijdend’ voorwerp is van de zorg of zelf onderwerp,
een broos en kwetsbaar mensenkind is, als patiënt, maar ook als arts of verpleegkundige.
Denk maar aan het verhaal van de verlamde man, die door vier vrienden bij Jezus gebracht
werd. Jezus liet met name ook hun geloof meedoen in de genezing van de verlamde. (Luk.
5:17ev) Belangrijk is om te zien, dat alle mensen beelddragers van God zijn, zowel de helpers
als de diegene, die hulp nodigt heeft. Hoe zien wij de medemens? Zien we hem of haar als
schepsel van God, die Gods beeld draagt. Uiteraard kan dat beeld zo vertroebeld zijn door de
zonde, dat die mens allereerst vergeving en bevrijding nodig heeft. Jezus ziet de mens in zijn
verloren staat en richt hem of haar op door allereerst de zonden te vergeven.(Luk. 5:20)
Daarna toont Hij dat met hem het koninkrijk van God is gekomen en aangebroken, een rijk
van heling, van herstel van het beeld Gods. In zijn plaatsvervangend lijden en sterven is die
vergeving en dat nieuwe leven geopenbaard. (Kol. 1:13,14, 19ev)
2.
In dit verband moet ik denken aan een dove vrouw, die ik jaren geleden ontmoette en
voor wie mijn vrouw en ik iets mochten betekenen. Wij mochten haar tot de Here leiden en
sindsdien is zij een kind van God, vol van Gods genade en Heilige Geest. Zij heeft tijden
gebeden om genezing van haar doofheid. Totdat de HERE haar rust deed vinden in de
zekerheid, dat zij straks, als zij een verheerlijkt lichaam zal ontvangen, horen zal. De HERE
geneest, maar niet altijd op onze tijd.
3.
In de veelheid van gegevens omtrent het Bijbels mensbeeld kunnen enige
kernbehoeften worden belicht, zoals dat de mens in Christus Gods eigendom is en dat Jezus
Heer is van ons leven. Dat vraagt overgave en leidt tot aanbidding (Rom. 11:36 en 12:1).
Verder kan belicht worden dat de mens een relationeel wezen is, om in relatie met God, de
naaste en zichzelf te leven.(Matth. 23:36ev) De Here is en geeft hem zin, doel en betekenis,
we door de Geest wijsheid en inzicht hoe ons leven vorm te geven en welke weg te kiezen Christus is de identiteit
van de nieuwe mens geworden. Gal 2L20, Fil 1: 21a
20

Maar dat doet hij wel vanuit het besef van Gods basisliefde Rom. 8:38,39, Joh 10:27,28, vanuit het
basisvertrouwen, dat hij gekocht en betaald is en dat niemand hem uit Christus hand rooft (Joh. 10: 27,28) en
vanuit de basisgerichtheid: de zekerheid van de anker der ziel waardoor zijn levensscheepje onlosmakelijk vast zit
door Christus bij de Vader (Hebr. 6:19,20). Daar mag zijn verlangen telkens op gericht zijn en worden. Bovendien
leeft hij in de wetenschap dat Christus zelf koning, profeet en priester is en ons als goede herder aan het eindpunt
brengt. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden; voor mij ligt de krans der rechtvaardigheid

welke te dien dage de HERE , de rechtvaardige rechter mij zal geven, doch niet alleen mij , maar ook allen die zijn
verschijning hebben liefgehad.” 2 Tim. 4:7 (zie ook 1 Petr. 5:10.) De Schrift vertelt ons, dat Hij velen tot heerlijkheid
zal brengen. Hij is door lijden heen volmaakt en heeft allen die in Hem geloven eens en voor altijd geheiligd door
het offer van zijn lichaam. En hen die Hij geheiligd heeft, heeft Hij door dat offer volmaakt. In Christus zijn we
volmaakt en geheiligd. Doordat Hij het alles volbracht heeft is dat de zekerheid van onze heerlijkheid in en door
Hem. Hij heeft ons er doorheen geloofd en gebracht in het Vaderhuis. We zullen net als Christus een nieuwe

schepping zijn. Aan Hem gelijk.

Preekschets Zondag voor de gezondheidszorg nav Genesis 1:26 en Hebr. 1:3

een houvast, een zekerheid, dat zijn leven zin heeft. (2 Kor.2:15) Hij mag door Gods genade
de waarheid leren kennen, die God in Christus door Zijn Woord wil openbaren. Dat brengt
hem bij een leven, dat recht voor God zal zijn (Rom. 3:24), in heilige liefde. (1 Pt. 1:15)
gespreksvragen om als preekbespreking na de dienst te gebruiken.
1. Welk mensbeeld heb ik. God wil niet dat wij een beeld van Hem maken (2 e gebod)
maar Hij heeft zelf een beeld gemaakt. Zijn Zoon. Joh. 14:6,7. Zie ik de mens in dat
licht, of anders?
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2. Is er een link tussen zonde en ziekte? Zo ja, welke dan?
3. Welke van de kernbehoeften herken je in je eigen leven? Geef eens een of meerdere
voorbeelden?
4. Welke rol speelt Gods woord in mijn omgang met zieke mensen? En welke rol speelt
het gebed daarbij?
5. Heeft de HERE mij vanmorgen door de prediking iets op het hart gelegd om te doen
m.b.t. mijzelf of een ander, ziek of gezond medemens?

Suggesties voor verwerken.
Organiseer
een kerk(dank)dienst rond genoemd of zelf gekozen thema naar aanleiding van
Exodus 34 of een ander Schriftgedeelte.
stimuleer elkaar om de preekschets te gebruiken in de voorbereiding van deze
speciale dienst.
Bidt voor






zieken in het algemeen en zieke gemeenteleden in het bijzonder
mensen die in de gezondheidszorg werkzaam zijn, verpleegkundigen, artsen,
fysiotherapeuten, mantelzorgers etc.
een zegen voor leidinggevenden in de zorg, voor de minister, staatssecretaris
van Volksgezondheid, directeuren van gezondheidscentra, bestuursleden,
managers etc.
ziekenhuispredikanten en geestelijke verzorgers, dat zij hun werk goed
kunnen uitvoeren.
meer zicht op een Bijbelse visie op ziekte en genezing.

Bespreek
na de dienst onder het genot van een kop koffie of thee met wat lekkers erbij de
preek naar aanleiding van genoemde gespreksvragen. Verdeel de aanwezigen in
groepjes van hooguit 6 a 8 deelnemers. Vraag of iemand in dat groepje
gespreksleider wil zijn. U kunt na afloop nog plenair het gesprek voortzetten naar
aanleiding van wat uit de groepjes gerapporteerd wordt.
Vraag
of iemand die werkzaam is in de gezondheidszorg een kort getuigenis wil geven.
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Hartelijk bedankt kaarten.
Deel voorafgaand aan de dienst, speciale ‘hartelijk-bedankt ‘kaarten uit aan alle
gezondheidszorg werkers in uw gemeenschap. Nodig hen uit om op de derde zondag
van de maand oktober naar de dienst in uw gemeente te komen waarin er speciaal
voor hen gebeden zal worden. Als voorbereiding op de dienst kunt u vooraf
gebedspunten op papier zetten en deze voor de dienst op de stoelen leggen.

9

Persbericht.
Barneveld, september 2014
Zondag van de gezondheidszorg.
Op 19 oktober a.s. zal, zo de HERE wil, voor de derde keer in Nederland aandacht
gegeven worden aan de zondag voor de gezondheidszorg. Healthcare Sunday
Waarom deze speciale zondag voor de gezondheidszorg? Vanuit de liefde van en tot
Christus, zijn bewogenheid voor zieken en stervenden, vanuit de liefde tot onze
naaste en dank aan God.
Wij willen op deze zondag extra stilstaan bij de bewogenheid van onze Heer en
Heiland voor zieken en stervenden en Zijn bediening door mensen heen om hun
lijden te verlichten.
Mattheus 14:14.”En toen Hij uit het schip ging, zag Hij een grote schare en werd met

ontferming over hen bewogen en genas hun zieken.”

Er zijn veel, heel veel (on)betaalde werkers in de gezondheidszorg. Op deze zondag
willen we hen in het bijzonder bedanken, bemoedigen en ondersteunen in gebed. In
Nederland zijn er ruim 1,3 miljoen mensen werkzaam in de gezondheidszorg, waarvan
ongeveer 270.000 verpleegkundigen, 73.000 artsen en ongeveer 45.00
fysiotherapeuten. Elk jaar slagen er ruim 6000 studenten voor hun opleiding tot
verpleegkundige. In elke kerkelijke gemeenten zullen er meerderen zijn die in de
gezondheidszorg werken, maar door het soort werk wat ze doen, kunnen ze niet altijd
in de kerkdienst op zondag aanwezig zijn. Hun werk is vaak fysiek als mentaal zwaar.
Door de hoge werkdruk, langere werktijden, lage salariëring en vooral weinig
erkenning en waardering vragen velen zich af of zij dit zo kunnen volhouden. Toch
zorgen juist zij voor de meest kwetsbare in onze samenleving, mensen die zorg het
meest nodig hebben.
Wij hopen en bidden dat vele kerken en gemeenten zich geroepen weten om vanuit
de opdracht die Jezus zijn discipelen geeft oog en hart te hebben voor zieken en
stervenden speciaal daarvoor aandacht te vragen op de derde zondag van oktober.
Indien u nadere informatie wenst kunt u telefonisch of per email de informatiemap
bestellen. tel …………………………, email: kantoor@hcfnederland.nl
Healthcare Christian Fellowship,
organisatie van christenen vóór de gezondheidszorg
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