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Ik was gisteren zo maar even in een bloemenwinkel. En wat me opviel: er waren allemaal bossen rozen.

Rode nog wel. Prachtig mooi, lekker vol, van die hele grote. En daarnaast stond zo’n klein roosje op een
stam. Heel armetierig. Ik nam een van die bossen in mijn handen en er stonden wat mensen om mij

heen en die kenden me wel. Toen zei ik: “Wat houdt het nu het langste uit? Die bos rozen of dat kleine,
armetierige roosje?” Er was iemand van een jaar of vijftig en die zei tegen me: “Ik denk dat kleine,

armetierige roosje.” Ik zei: “Ik denk het ook.” Toen zei ze: “Maar je moet het wel water blijven geven.”
Daar moest ik aan denken: een roos van liefde. Er worden natuurlijk heel veel rozen uitgedeeld in de

komende week. Maar met een paar weken zijn die rozen weg en dan is de liefde, die soms in die roos
verstopt zat, ook weg. Behalve bij dat kleine roosje op een stam, dat je water moet geven.

Nu, ik zou wat rozen meegenomen hebben naar de dienst vanmorgen. Dat heb ik maar niet gedaan.

Want ik kocht gisteren een krant en daar stond in: “Je moet geen rozen kopen, want die worden allemaal
ontwikkeld met bestrijdingsmiddelen.” Daarom werd er gezegd: “Vooral geen rozen kopen.” En daaronder stond: “Toch hebben de mensen 5% extra rozen gekocht.”

Toen zat ik weer in een spagaat, weet u wel: moet ik nou toch een roosje kopen of zal ik maar eens een

keer wat anders doen? Ik heb tegen mijn vrouw gezegd: “Ik heb geen rozen voor je gekocht, maar ik heb
een hart vol liefde.” Hoe vind je die dan? Een goeie, hè? Ik was even bij de drukker en ik zei: “Maak eens
even een hart voor me.” Nu, die had ik zo bij me en ik zei: tegen mijn vrouw: “Is die niet mooi? En dit
hart dat spreekt van: ik hou van jou.” “Ja,” zei ze, “hij is mooi, maar een roos vind ik ook mooi.”

Dan de vraag: hoe voel je nu de liefde die spreekt vanuit het hart van God? Ik ben blij dat er wat jongelui
in de kerk zitten. Vroeger heb ik wel gevliegerd. En soms was die vlieger heel ver weg. Als je flink wat
wind had bij ons op de dijk, moest je hem goed vasthouden. Dan kwamen er mensen langs en die

zeiden: “Wat ben je aan het doen?” Dan zei ik: “Ik ben aan het vliegeren.” Ze zeiden: “Zie je hem?” Ik zei:
“Nee, ik zie hem niet, maar ik voel hem wel, want hij trekt.”

Heb je zelf wel eens gevliegerd? Ja? Dat is precies hetzelfde. Dan voel je die vlieger trekken. Dat is nu
met God ook zo. Je ziet Hem soms niet, maar je voelt Hem wel.

Daarom heb ik nu dat stuk gelezen uit Romeinen 8. Dat vind ik altijd heel moeilijk. Ik vind het ook heel
bijzonder dat je dat lezen kan. “Wat kan mij nu scheiden van de liefde van God?” Gods liefde, dat je in

het Vaderhart van God gesloten bent. En dat je Gods liefdesbrief mag lezen: de Bijbel. Dan denk je aan
die gemeente daar in Rome. Vervolgd… Ondergedoken… Ze zitten misschien wel in de catacomben,

vervolgd om hun geloof. Dan komt die brief: “Wat kan je nu scheiden van Gods liefde?” Dan denk je aan

die overheid die zo tekeer gaat in Rome: dat mensen daar opgehangen, gefolterd en gemarteld worden.
Dan zie je toch Gods liefde niet? Dán die brief van Paulus: “Wat kan mij nu scheiden van Zijn liefde?”

Daar zit een groot geheim in. Als je de liefde van de Here Jezus heel persoonlijk kent, dan weet je dat in

Preek gehouden op zondag 13 februari 2011 in de Petruskerk te Amsterdam-Sloterdijk

dat hart van de Here Jezus en van God iets heel waardevols zit. Nu, wat is nu dat waardevolle? Waar

bestaat nu die liefde uit? Die liefde bestaat daaruit, dat in dat hart van God in feite een kruis hoort te

staan, het kruis van Jezus. Dat Jezus naar mensen heeft omgezien en dat Hij de poort naar God heeft
opengemaakt. Waar kun je nu Gods liefde het meeste zien? Op Golgotha als ze de spijkers door de

handen van Jezus slaan. Dan zie je dwars door de dood heen Gods liefde. Dat is nu het evangelie in een
notendop.

Toen ik het deze week weer eens las op een avond en er zo wat andere schrijvers bij pakte, zag ik dat
één van onze voorvaderen, Luther, gezegd heeft: “Dat stuk van Paulus over Gods liefde, dat is nu het

meesterwerk van het Nieuwe Testament.” En Calvijn zegt: “Het zijn de schatten van de hemel, de schatten van de Bijbel.” En een ander zegt: “Het is de korte samenvatting van de Bijbelse leer.”

Ja, zo zien mensen het hart. En zo ziet God het hart. En daar komt Paulus nu op terug. Heel poëtisch
beschreven. Een lied op Gods liefde: “Dat God Zijn enige Zoon naar deze wereld heeft gestuurd om

mensen te redden.” En dat je dan met de beste polis mag zeggen: “Ik ben verzekerd… (zeker!!) … dat
noch dood noch leven, noch engelen, noch machten, noch heden noch toekomst mij zal kunnen
scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer.” Dan ben je geborgen in het
Vaderhart van God.

Dat kun je… voelen. Dat hebben de mensen daar in Rome gevoeld in het Colosseum, waar mensen

gemarteld zijn en voor de wilde dieren gegooid. Daar staat nu, als je daar bent, een zwart kruis: Jezus

die Zijn leven gaf, die Zijn hart open had voor u, voor jou, voor mij. Dan komt het aan op die persoonlijke relatie. Is dat nu de accu van je geloof, dat je weet: niets kan mij scheiden van de liefde van God?
Een leven om te dienen. Een leven om te geven. Laat je dat nu al zien?

Het is prachtig als je in een kerk zit met allemaal gebrandschilderde ramen. Als het zonnetje schijnt, zie
je daar soms de mooiste taferelen met heel vaak mensen.

Ik was eens in een kerk waar de apostelen allemaal afgebeeld stonden. Eén van mijn kleinkinderen

vroeg: “Wie zijn dat?” Ik zei: “Dat is Petrus. Zie je dat? Hij heeft de sleutel in zijn handen. En die daar met
dat boek, dat is Johannes. Dat zijn allemaal christenen.” Later vroeg ik aan haar: “Wat zijn nu christenen?” Ze zei: “Waar het licht doorschijnt.” Mooi, hè? Wat is nu een christen? Daar waar het licht

doorschijnt. Moet je over nadenken. Jullie kunnen prachtig zingen, hè? Ik vind dat zo mooi… Ik heb zo

even gekeken. Maar wat is nu een christen? Daar waar het licht doorschijnt. Laat je het licht van Jezus nu
al schijnen in je leven?

Maar Gods liefde is niet te bevatten. “Het is zo hoog,” zong ik met de kinderen, “je kunt er niet overheen. Het is zo diep, je kunt er niet onderdoor. Het is zo wijd, je kunt er niet omheen.” Het is niet te
bevatten. Peilloos en wijd…

Dan die Paulus: meer dan overwinnaars. Er staat hier een heel gek woord: meer dan overwinnaars. Dat

kennen wij ook in het spraakgebruik. Er staat in feite: “Wij zijn hyperoverwinnaars.” Wij weten allemaal

wat hyper is. Als ik leerlingen op school heb en die zijn extra uitgelaten en extra druk, dan zeg ik: “Doe
niet zo hyper.” “Wat is dat, meneer?” “Niet zo druk doen.” “O, ja..” Niet zo hyper.

En als je soms meisjes hebt die zich heel mooi kleden, dan wordt er wel eens een keer gezegd: “Wat ben
jij hypermodern.” Ja toch?

Als je dat weet, nu, dat woord staat hier: “Je bent hyperoverwinnaar. Je bent een "extra overwinnaar". Je
bent echt een overwinnaar die God vasthoudt. En dan zegt God: “Daarom heb Ik nu mensen nodig.”

Ik dacht: ja, hoe moet ik dat nu uitbeelden? Dit begreep ik nog. En dat begreep ik. Jij ook? Ik dacht: daar
moeten mensen bij. Hoe kan ik dat nu doen? Gods Vaderhart heb ik zo gedaan. Zie je? En een vrouwtje

en een mannetje. Toen was ik daar gisteren mee bezig en toen zeiden ze: “Hoe moet je nu een vrouwtje
en een mannetje uitbeelden? Dat moet je toch laten zien. Ik zei: “Dan geven we dat meisje even een
echte krul in haar haar.”

Dus wat wil God nu? God zegt: “Je bent hyperoverwinnaar door Jezus Christus en nu mag jij wonen in dat
Vaderhuis van God.” En nu zegt Hij: “Ik ben onder je, Ik ben boven je, Ik draag je.” En misschien dat je

dan heel misschien ontdekt als je zorgen hebt, dat je dan wel extra gaat zingen. Gisteren had ik iemand
die voor me zong: “Als het leven me soms pijn doet en de storm gaat tekeer, dan gaat toch de Heer

uitkomst geven.” Dan ontdek je: ik ben geborgen - meisjes en jongens - in het Vaderhart van God. Wij
zijn hyperoverwinnaar. Wij mogen leven met Hem.

Ik heb gisteren maar geen rozen gekocht. Ik vond het hart veel mooier. Er werden toch een aantal

procenten meer verkocht. Toen dacht ik: geef mij maar het hart van God dat openstaat door het kruis

van Jezus voor misschien wel u… voor jou… en mij. Die liefde mag je in je hart sluiten. En als je Jezus in
je hart sluit en Hij heeft Zijn hart open voor u dan ben je nog eens een extra goed liefdeskoppel.

Bovendien ben je dan ook nog superoverwinnaar. Je kent Jezus, je leeft uit Zijn genade en je ziet Zijn
liefde.

Vanmiddag kom ik thuis en dan zeg ik tegen mijn vrouw: “Morgen Valentijn. Mijn hart staat open voor

je, maar boven is er ook nog een Vaderhart dat liefdevol voor je klopt. Echt…” En misschien morgen dan
toch nog maar even naar de bloemist - want hij is open - voor een paar rozen. Doen, hè? Amen.

