
Meditatie

Geroepen

Als christen word je na rampen en aangrijpende gebeurtenissen in het wereldgebeuren vaak 
geconfronteerd met de vraag:

Waar is God en als Hij bestaat, waarom laat Hij dan dit soort vreselijke gebeurtenissen toe?

Een vraag naar de afwezigheid van God. Het is een vraag die aan het denken zet, waar je ook zelf 
mee kunt worstelen. Maar in de geschiedenis van deze wereld gaat er een vraag aan vooraf. De vraag
waarover we lezen in het eerste boek van de Bijbel, Genesis 3:9.

En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u?

Geen vreemde vraag. De tuin, het paradijs waar Adam en Eva na hun schepping verantwoordelijkheid 
voor hadden gekregen, was groot en bewerkelijk. Ze waren geroepen om de aarde te bewaren en te 
bebouwen. Daarom was die vraag op zichzelf niet zo verwonderlijk. Wel wat we erna horen, in het 10e 
vers.

En zij hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen
verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de HEERE God te midden van de bomen
in de hof.

Adam en Eva verstoppen zich voor de Heere God, ze waren bang voor Hem. Dat was vreemd. Tot op 
dit moment zijn Adam en Eva bij het horen van Gods stem, bij het horen van die woorden ‘Adam, waar
ben je’, naar voren gestapt. Ze genoten van de aanwezigheid van God, van de liefde en warmte van 
hun Schepper. Ze genoten met volle teugen van Zijn schepping en alles wat Adam deed, kon Gods 
licht verdragen. Daarom wandelde Adam zonder angst met God en wanneer hij Zijn stem hoorde, dan 
haastte hij zich naar de Heere toe, verlangend om Hem te ontmoeten. Er was ook geen enkele reden 
om zich te verstoppen. De plaats waar hij woonde, was volledig veilig en werd met recht een paradijs 
genoemd. Adam en Eva wisten zich verzekerd van Gods liefde en bescherming.

Maar hoe anders is het geworden nadat de angst zijn intrede deed. Adam werd bang voor de stem 
van God. Voor die woorden ‘Adam, waar ben je’. De mens, want dat is de letterlijke betekenis van de 
naam Adam, is bang voor God. Hij verstopt zich voor God, kruipt weg. Hij heeft ontdekt wat het 
betekent om zijn eigen weg te gaan en ongehoorzaam te zijn aan God. De onzekerheid en angst die 
hij ervaart zijn daar het gevolg van. Dat komt ook nu nog aan de oppervlakte, vooral bij ingrijpende 
gebeurtenissen, in de vraag: 

Waar is God?

God stelde de eerste vraag: ‘Adam, mens, waar ben je?’ Maar in plaats van antwoord te geven, in 
plaats van tevoorschijn te komen, roept die mens: ‘Waar is God?’

We willen onafhankelijk zijn maar tegelijkertijd ervaren we de afwezigheid van God als een gemis. 
Tegelijkertijd verlangen we naar God. Naar iemand die groter is dan wij, bij wie we kunnen schuilen. 
We roepen Hem ter verantwoording, vanwege ons verlangen. We schreeuwen het uit: ‘Waar bent U?’ 
Is dat geen verlangen naar troost, naar geborgenheid en veiligheid? Een uitroep van afhankelijkheid?

Het is een overbodige vraag, want wie goed luistert hoort Gods stem, die iedere dag opnieuw over 
deze aarde klinkt en roept: ‘Adam, mens, waar ben je?’ De Heere God zoekt ons op, wil weten wat er 
aan de hand is en biedt ons Zijn liefde en bescherming. Hij wil u ontmoeten…

Het is God niet Die afwezig is, het is de mens die zich voor God verstopt en zijn eigen gang gaat. Die 
zelfs niet meer tevoorschijn komt als de Heere God roept. Nee, we rennen niet meer vol verlangen 
naar Hem toe maar kruipen net als Adam weg. We zoeken een schuilplaats om God niet te hoeven 
ontmoeten, angstig en onzeker over Gods oordeel over ons doen en laten. Maar God is aanwezig, Zijn
stem klinkt nog steeds en Hij roept ook u: ‘Waar bent u?’



Het is de stem van de Vader, vol liefde, uitnodigend om tevoorschijn te komen, om uit die angst en 
onzekerheid te treden. Adam kon niet verborgen blijven, ook al betekende het dat hij zijn misstap 
moest erkennen. En de Heere God? De Heere God beloofde herstel.

Dat is voor ons niet anders. Wanneer wij naar voren stappen en onze eigenwijsheid erkennen, krijgen 
ook wij antwoord. Mogen ook wij kennisnemen van Gods wijsheid, waar de Bijbel van spreekt. Een 
wijsheid die zichtbaar werd in het leven, lijden en sterven van Gods Zoon, Jezus Christus.

Hij is het antwoord op die vraag waar God is. God is daar waar armoede is, waar lijden is. Dat zien we
terug in het leven van Jezus. God is daar waar Jezus is, liggend in de kribbe, levend onder de 
mensen, lijdend aan het kruis. In Hem is God bezig om Zijn belofte waar te maken, te vervullen. 
Zekerheid, veiligheid en troost voor een ieder die in Hem gelooft. Voor iedereen die gehoor geeft aan 
Zijn roepstem en tevoorschijn komt. Hij roept ook u en wacht op uw antwoord. 

Mens, waar ben je?
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