
 

Blijft er in de kring iets onduidelijk? Of is er behoefte aan een vervolgpreek? Of nog iets anders? 
Laat het weten aan Postbus 57! (Frans Halshage 57)  - postbus57@ankergemeente.nl 

 

KEEK-OP-DE-PREEK          29 januari 2012 
 

Op 29 januari 2012 stonden we stil bij 2 Kor.12:7-10. Het was een dienst in de serie over innerlijke genezing. 
We hebben gezongen: Psalm 27:7 (oud), 33:7,8 en 84:4, EL 170, 246, 328 en Opwekking voor kids 21. 

 
Nederlanders zijn criticasters. Wij staan snel met ons oordeel klaar, ook over elkaar, en dat pakt nogal eens 
negatief uit. 
Daarom is het goed en christelijk om elkaar te bemoedigen. Om je waardering uit te spreken. Om je kind niet te 
overladen met negatieve geluiden, maar vooral te benadrukken wat het goed doet. Zelfs God wil straks tegen 
ons zeggen: “Goed gedaan, trouwe knecht.” 
 
Zorgelijk en ook ronduit onaantrekkelijk wordt het, als iemand niet wacht tot hij een compliment ontvángt, 
maar het zelf gaat halen. 
Zelfs de bekeerde en vooraanstaande gelovige Paulus heeft de neiging om zich te verheffen (12:7). De 
Korintiërs hadden weleens hun twijfels over Paulus’ capaciteiten (10:10).  Van de weeromstuit kwam Paulus 
voortdurend in de verleiding om te laten zien dat hij de beste van alle apostelen was.. 
Om hem op zijn plaats te houden, heeft God hem een doorn in zijn vlees gegeven. Hij zegt niet wat die doorn 
concreet is, maar laten we er eens vanuit gaan dat het de herinnering was aan een vreselijk verleden: Paulus 
heeft christenen vervolgd! 
Iedere keer als hij zou kunnen gaan denken dat hij een geweldig christen is, herinnert satan hem even fijntjes 
aan z’n verleden. 
 
Daarom, of Paulus dat nu leuk vindt of niet, zal hij nooit de sterke persoonlijkheid worden die hij graag zou 
willen zijn. En gelukkig maar. Want als Paulus heel veel kracht zou uitstralen, zouden wij hem ofwel gaan 
bewonderen, ofwel benijden. Maar Gód zouden we dan niet zien. Gods kracht krijgen we alleen maar te zien, 
als de mens zwak blijft. Daarom:  
      

God maakt je niet sterk. 
Hij geeft je kracht. 

 
 
Nergens in de bijbel belooft God ons, dat Hij ons zal verlossen van al 
onze gebreken. Hij behoedt ons ervoor dat we ooit zouden kunnen 
denken: “Nu ben ik sterk, nu kan ik verder… zonder God.” De 
stripheld Asterix heeft, in tegenstelling tot zijn altijd sterke vriend 
Obelix, iedere keer weer een slok toverdrank nodig.  
 
Om de menselijke zwakheid te benadrukken, is Jezus niet als een 
Superman onder ons gekomen. Dat Hij gekruisigd werd, past bij Zijn 
zwakheid (13:4). 

 

Gesprekspunten (kijk even welke je eerst wilt behandelen): 
1. Heb je iets geleerd van deze Keek? 
2. Op welke manier kan Gods kracht zichtbaar worden bij ons? 
3. Hoe moeilijk vinden wij het om vreugde te gaan scheppen (12:10) uit iets, wat je eerst als négatief 

ervoer? 
4. Hoe moeilijk vinden wij het om onze waardering over elkaar uit te spreken? 
5. Kan 2 Kor.12:8-9 ons helpen bij vragen over gebedsgenezing? 
6. Hoe taxeren we het klimaat in onze gemeente, als het gaat om: omgaan met elkaars en eigen 

zwakheden, angst om af te gaan, behoefte aan sterke mensen? 


