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Opwarmertje 
Ieder van ons heeft zo zijn of haar eigen gevoelens. Het is fijn als we die gevoelens kunnen delen. Als 
anderen begrip hebben voor onze emoties, zich kunnen inleven in onze situatie, dan voelen we ons 
gezien en gekend. Zo ontstaat relatie en verbondenheid. Andersom, je kunt jezelf erg eenzaam 
voelen, wanneer anderen onze gevoelens niet snappen of zelfs veroordelen. Je vindt de ander maar 
gevoelloos en onsympathiek. Voor een goede relatie is invoelen en meevoelen dus van belang. 
Wat tussen mensen onderling geldt, geldt in zekere zin ook voor de relatie God en mens. Als we God 
ervaren als invoelend, meevoelend, begripvol, dan kunnen we eenvoudig een band met Hem 
hebben. Als God voor ons gevoel ver weg is, op afstand lijkt te zijn; Hij hoog in de hemel, wij hier 
beneden in de ellende, dan wordt het moeilijk een band te onderhouden. 
We lezen in de Bijbel dat een van de namen voor Jezus Immanuel is. God met ons. In de preek zullen 
we zien waarom dit juist voor Jezus geldt, ook al lijkt Hij misschien ver weg te zijn. 
Denk voor jezelf na over de volgende vragen en praat er zo mogelijk over door: 
- Heb je vrienden? Ken je voorbeelden van goede relaties die hou helpen? 
- Is God een Vriend voor je? Heb je concrete voorbeelden uit je leven, dat je dat merkte? 
 
 

Citaat:  
‘God is geen generaal of zo die in een bomvrije 
bunker zit, ver achter  het front. Hij heeft altijd 
dezelfde strijd gestreden als Zijn volgelingen. God 
weet al wat het is om als mens op aarde te leven. 
Hij weet en begrijp wat het is om mens te zijn.’ 
(Alistair McGrath) 
 

Lees de volgende zondag uit de Heidelbergse 
Catechismus door 
Zondag 12 Vraag 31: Waarom wordt Hij Christus, 
dat is Gezalfde genoemd? 
Antwoord: Omdat Hij door God de Vader 
aangesteld en met de Heilige Geest gezalfd is tot onze hoogste Profeet en Leraar, die ons de 
verborgen raad [en wil] van God ten aanzien van onze verlossing volkomen geopenbaard heeft; tot 
onze enige Hogepriester, die ons met het enige offer van zijn lichaam verlost heeft en met zijn 
voorbede steeds voor ons pleit bij de Vader; en tot onze eeuwige Koning, die ons met zijn Woord en 
Geest regeert en ons in de verworven verlossing beschut en behoudt. 
Denk of praat hierover verder: 
- Wat spreekt je wel of niet aan in deze zondag? 
- Herken je in deze woorden iets van hoe jij Jezus ervaart in je geloof? 
 

Tekst voor de preek: Hebreeën 4:14 – 5:10 
Lijn van de preek: 
1. De tijd van toen en nu 
2. Mede lijden 

a. Hebreeën 4 : 15 
b. Hebreeën 5 : 7 
c. Hebreeën 5 : 2 

3. Tot Jezus gaan: belijdend en biddend 


