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Een leven van toewijding 
 

 

Een christen is een pelgrim: hij volgt Jezus Christus. En 

daarmee is de pelgrim een dienaar geworden. Want zo 

werd Jezus: hij kwam om te dienen. Wanneer we met 

hem op weg gaan, gaat toewijding ons leven kleuren. 
 

Een slaaf en zijn heer 

Psalm 123 roept het beeld op van een slaaf en zijn heer. 

De slaaf volgt met zijn ogen de hand van zijn heer. Hij 

is erop gespitst te doen wat zijn heer van hem vraagt. 

Hij wil niets liever: hij leeft ervoor. 

 We moeten bij Psalm 123 niet denken aan uitbuiting 

en vernedering. Nee, de verhouding tussen de slaaf en 

de heer is goed. De slaaf heeft zich helemaal aan zijn 

heer toegewijd en de slavin aan haar meesteres. Ze heb-

ben aan een handbeweging genoeg, zo groot is hun be-

reidheid om te dienen. De psalm spreekt niet van angst, 

maar van dienstbaarheid en toewijding. 
 

‘Maar ik wil niet dienen’ 

Maar hoe vriendelijk het beeld ook is, het ligt ons niet. 

We willen geen slaaf zijn. Want we begrijpen wat de 

psalm wil zeggen: Gód is onze Heer en wij zijn zijn 

slaven. 

 Het ligt ons niet. We willen eigen baas zijn en onze 

eigen weg gaan. Het ziet heel diep: het is de oerzonde 

van de mens. We zijn hoogmoedig en verdragen nie-

mand boven ons. 

 In het slot van de psalm wordt over ‘onverschilligen’ 

gesproken. Daar worden allereerst wijzelf mee bedoeld. 

Wij slaan onze ogen niet op naar God, luisteren niet 

naar hem, maar draaien het om: hij moet naar óns luis-

teren en ons op onze wenken bedienen. ‘Wees genadig, 

HEER, wees ons genadig!’ 
 

Jezus: een en al toewijding 

Ja, we hebben genade nodig. Dat is: dat God het ons 

vergeeft dat we hem zo vaak niet willen dienen. 

 En God komt met vergeving. Jezus kwam naar de aar-

de, als mens. Hij wilde zijn wat wij niet willen zijn: een 

slaaf. Hij was in alles aan God toegewijd. Hij gaf zelfs 

zelf leven: hij stierf de slavendood, aan het kruis. Dat 

deed hij om ons te kunnen redden, om van ons mensen 

te kunnen maken die weer op God gericht zijn. 

 Als je dat ziet en weet, geef je toch je hoogmoed op? 

Dan ga je toch je leven aan hem wijden? 

 ‘Naar u sla ik mijn ogen op, / naar u die in de hemel 

troont’ (vers 1). Ja, je leeft voortaan voor Jezus. Hij is 

de overwinnaar over zonde en dood. Het is een grote 

vreugde om hem als heer te hebben! 
 

In alles op hem gericht 

Een christen erkent God als zijn Heer. Hij wil niets lie-

ver dan hem dienen. Je mag dat laten zien, in het leven 

van elke dag. 

 

 

Dat doe je door God met je ogen te volgen, je open te 

stellen voor zijn aanwijzingen. Een slaaf kijkt niet uit 

het raam, onverschillig voor wat zijn heer wil en doet. 

Nee, hij let op zijn meester: beweegt zijn hand al? 

 Belangrijk hierbij is dat je de Bijbel bestudeert. Want 

dan ga je aanvoelen wat God belangrijk vindt en waar-

aan hij werkt. Daarbij kun je bidden en God vragen naar 

zijn wil. Zo ga je groeien in toewijding. Je ontwikkelt 

een vragende houding: ‘Heer, wat wilt u dat ik doen 

zal?’ Op den duur heb je zelfs aan een handbeweging 

van hem voldoende. 
 

Slot 

Zo ben je op reis. Ja, daaraan ben je herkenbaar als pel-

grim: je leeft voor God, je bent toegewijd aan je Heer, 

Jezus Christus. Je leeft niet meer voor jezelf, maar voor 

hem. Aan hem de eer! 
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