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InleIdIng

________________

Met hart en ZIel
Je doel BereIken
Gods liefde gaat in het bijzonder uit naar mensen die
met hun hele hart jagen naar het ONMOGELIJKE.
William Booth (stichter Leger des Heils)

Tegenwoordig hoor je vaak hoe belangrijk het is dat je een doel
in je leven hebt. Doelgerichtheid is een belangrijk onderwerp –
weten en begrijpen wat je bestemming is, is noodzakelijk om te
kunnen inzien wat God met je voor heeft.
Als we duidelijk een doel voor ogen hebben, dan weten
we ook welke richting we moeten inslaan, omdat we de weg dan
voor ons zien. Als wij echter doelbewust op reis gaan naar onze
bestemming dan zal passie de brandstof zijn die ons daar zal
brengen. Het is daarom heel belangrijk dat wij voldoende passie
in voorraad hebben.
Een leven zonder een doel of passie is nauwelijks de
moeite waard. We hebben allemaal een reden nodig om
’s morgens uit bed te komen. We hebben passie nodig – de vonk
die ons in beweging zet en gemotiveerd maakt. Het is belangrijk
dat we enthousiast zijn! Er zijn zoveel mensen met een lang
gezicht, die onverschillig, verveeld of zelfs volkomen uitgeblust
door het leven gaan. Het hart van de mens is juist gemaakt voor
passie en we zijn allemaal geschapen met een sterk verlangen
om iets te volbrengen dat verder reikt dan ons eigen kunnen. Het
is belangrijk dat we elke dag van ons leven tot een feest maken,
ongeacht de omstandigheden.
We staan op, gaan naar het werk of naar de kerk, zorgen
voor de kinderen, komen thuis, gaan slapen en de volgende dag

5
Ik Daag Je Uit.indd 5

19/05/09 19:28

begint het allemaal weer van voren af aan. Het is gemakkelijk
om je passie en je doel in het leven kwijt te raken en helaas draag
je dan dat gebrek aan enthousiasme ook nog vaak over op je
kinderen. Misschien heb je wel eens een vakantie tussendoor of
wint je favoriete voetbalclub een wedstrijd waardoor je eventjes
boven je apathie uitgetild wordt, maar al gauw ga je weer over
tot de orde van de dag zonder ooit echt vol vuur te zijn.
Door de eeuwen heen hebben miljoenen mensen dergelijke
vragen gesteld: ‘Waarom ben ik hier?’ ‘Wat is het doel van mijn
leven?’ Ze zijn gemakkelijk te beantwoorden, maar niet iedereen
is bereid die antwoorden te aanvaarden. We zijn op aarde om
van God te genieten en Zijn wil te doen. We zijn geschapen tot
vreugde van Hem. Hij is de Alfa en de Omega, het begin en het
einde. Daarom moet Hij ook daar tussenin alles voor ons zijn.
Soms is dat voor mensen teveel gevraagd. Ze willen weten wat
God voor hen kan doen, maar eigenlijk horen zij zich af te vragen
wat God door hen heen kan doen. Dat is namelijk iets waar de
apostel Paulus elke dag over nadacht. Kijk maar eens hoe vaak
hij deze woorden gebruikt:
Ik zal over niets anders spreken dan wat Christus door
mij tot stand brengt (…) Romeinen 15:18
Maar de Heer heeft me ter zijde gestaan en me kracht
gegeven, zodat ik de verkondiging tot een goed einde
heb gebracht (…) 2 Timoteüs 4:17
Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. En zijn
genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven.
Integendeel, ik heb harder gezwoegd dan alle andere
apostelen, niet op eigen kracht maar dankzij Gods
genade. 1 Korintiërs 15:10
We worden geboren, we leven en we sterven. We kunnen
geen invloed uitoefenen op onze geboorte of op ons sterven, maar
we kunnen wel voor een groot deel bepalen hoe we leven. Paulus
begreep dat, en Petrus ook. Petrus was een enthousiaste discipel,
die veel fouten maakte in zijn leven, ook in zijn navolging van
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Christus. Toch gebruikte God hem omdat hij bereid was om te
doen wat Jezus van hem vroeg. Petrus was vol ijver, passie en
enthousiasme.
Verantwoording nemen voor je manier van leven
vereist moed. Er is ook moed voor nodig om vastberaden te
zijn er het beste van te maken. Het leven is te kort om steeds
risicovrij te willen leven, altijd toeschouwer te zijn en nooit
iets te ondernemen, in plaats van alles uit je leven te halen wat
erin zit. Het is tijd om actie te ondernemen en ervoor te zorgen
dat je leven ertoe doet, zodat je iets moois kunt nalaten aan het
nageslacht.
PASSIE IS MEER DAN EEN GEVOEL
Wanneer iemand nadenkt over passie, wordt al snel aan seks of
aan emotionele uitbarstingen gedacht. Men ziet passie als iets wat
niet in balans is, misschien zelfs iets wat ongezond of onnodig is.
Het resultaat is dan dat men als volgt reageert op willekeurig
welk teken van enthousiasme: ‘Laten we het maar rustig aan
doen! Laten we maar per dag bezien wat er gaat gebeuren. Ik wil
me niet teveel laten meeslepen.’
Als we weinig voelen, riskeren we ook weinig. De passie
waar ik het echter over heb – enthousiast enthousiasme – is niet
een gevoel dat komt en gaat, of een bepaalde stemming die je
moet hebben voordat je ergens op kunt reageren. Nee, passie is
de manier waarop je het leven benadert.
Kijk maar eens hoe God passie gebruikt. Alles wat Hij
doet heeft een doel en Hij doet alles met passie - met Zijn hele
hart. Wij moeten God liefhebben met óns hele hart en wat we
doen, mogen we doen met enthousiasme en gedrevenheid. Wij
kunnen God niet behagen met een halfslachtige poging van onze
kant. Dat zou ons trouwens geen echte vreugde schenken.
We zijn allemaal geboren met een diep verlangen om
doelen te bereiken die schijnbaar onhaalbaar zijn; verlangens
en dromen die we allemaal kennen. Ze kunnen dicht aan de
oppervlakte liggen, maar ook diep begraven zijn. In het laatste
geval is er tijd nodig om ze naar boven te halen. Het ligt in
onze aard om iets te willen hebben waar we naar toe kunnen
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leven. We hebben het allemaal nodig om ergens naar te kunnen
streven, naar iets toe te werken of over iets te kunnen dromen.
We hebben een reden nodig om ’s morgens uit bed te komen; een
reden die groter is dan nog een dag om te bestaan. Ik ben ervan
overtuigd dat we allemaal naar avontuur verlangen, we uit ons
vertrouwde, maar saaie bootje zullen stappen en op het scherp
van de snede gaan leven. We zeggen al gauw dat we heel graag
een spannend leven willen leiden, maar heel veel mensen voelen
zich juist heel comfortabel in de schommelstoel van het leven
of leven teruggetrokken. We hebben allemaal een uitdaging
nodig, maar weinigen hebben de durf om de uitdaging aan te
gaan en hun hart te volgen. Mijn besluit staat vast, ik wil één
van die weinigen zijn. En jij? Wil je me volgen? Heb jij de moed
om anders te zijn? Durf jij je leven te leven alsof het je werkelijk
ernst is?
Ook ik heb jaren geleefd zonder echt van het leven te
genieten. Voor mij was het leven een strijd. Ik wilde altijd iets
anders hebben dan wat ik had. Ten slotte zag ik in dat het in het
leven meer gaat om de reis zelf dan om de bestemming. Ik heb
toen het besluit genomen om van alles te gaan genieten. Ik ben
God dankbaar dat Hij mij heeft geleerd om vrijmoedig door het
leven te gaan, wetend dat Hij aan mijn zij is en dat ik alles kan
doen wat ik moet doen omdat Hij bij mij is. Daarom kan ik het
ook met vreugde doen. Ik weet nu dat ik een doel in het leven heb
omdat God altijd een plan heeft en ik heb de beslissing genomen
om de rest van mijn leven vol passie en enthousiasme te zijn. Ik
geloof dat dit boek grote gevolgen voor jou kan hebben. Het zal
je leven waarde geven, die je nu misschien mist en mijn gebed is
dat God laat zien wat de bestemming en de passie is die Hij je
wil geven.
ONS GROOTSTE VOORBEELD VAN PASSIE
Als christenen denken wij bij passie bijvoorbeeld aan de
passiespelen die we met Pasen kunnen zien en uiteraard ook aan
The Passion of the Christ

8
Ik Daag Je Uit.indd 8

19/05/09 19:28

het leven van Jezus, die in 2004 uitkwam.
Jezus was vol passie op weg naar Zijn bestemming, en
dat liet Hij niet alleen zien op intense, emotionele momenten,
zoals die keer dat Hij boos werd op mensen die handel dreven in
de tempel of toen Hij huilde vanwege het ongeloof van mensen.
Zijn passie was te zien in Zijn bewogenheid met zieken, armen
en mensen die onrechtvaardig werden behandeld. Hij was altijd
bereid om arme, benadeelde of zieke mensen te helpen. Hij bad
met passie en toonde een geweldige volharding aan het kruis. Hij
hield ontzettend veel van Zijn Vader. We kunnen gerust zeggen
dat Jezus alles met hart en ziel deed en wij horen Zijn voorbeeld
daarin te volgen.
Het is goed om na te denken over de passie van Christus.
We moeten in herinnering houden hoe vastberaden, doelgericht
en vol overgave Hij was en hoe Zijn leven afstemde op het plan
van Zijn Vader. Het is ook een goede zaak om ons die passie
eigen te maken en net zo betrokken te zijn bij het leven als Jezus.
Als je het beste wilt halen uit je leven en met enthousiasme
en ijver bezig wilt zijn zoals Jezus, dan zal het lezen van dit boek
niet voldoende zijn. Gaandeweg zullen er beslissingen genomen
moeten worden. Het kan zijn dat jouw benadering van het leven
moet veranderen en misschien ook je houding en hoe jij je tijd
indeelt. Het resultaat is echter de moeite waard. Elke ochtend
opstaan en doelbewust en met passie het leven tegemoet treden,
is op zichzelf al een beloning. Het leven krijgt meer waarde en
aan het einde van elke dag voelen we ons voldaan over de dingen
die we hebben bereikt. Vol verwachting kunnen we dan uitkijken
naar de volgende dag.
Als wij het leven met passie omarmen, dan zullen we niet
veel narigheid of teleurstelling ervaren. Ons leven zal vol vuur
zijn voor wat er ieder moment van de dag gebeurt. We worden
mensen die – zoals ik graag zeg – in het NU leven, iemand die in
het hier en nu leeft en al het mogelijke uit de dag haalt. Zelfs de
struikelblokken op onze levensweg hebben hun waarde, want
daar kun je iets kostbaars uit leren putten, in plaats van ze uit de
weg te gaan of te verafschuwen.
Ga met mij mee op reis. Leer hoe je het leven dat God je
heeft gegeven met passie en doelgerichtheid kunt leven.
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deel een
___________

PassIe &

doelgerIchtheId
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hoofdstuk een
_________________________

Waar PassIe en doelgerIchtheId
BegInnen
Volgens veel mensen was het leven van Jezus Christus
een volkomen mislukking, maar niet in de ogen van God.
Wat in de ogen van mensen een mislukking leek te zijn,
was in Gods ogen een overwinning, omdat Gods doel
nooit hetzelfde is als het doel van mensen.
Oswald Chambers, in ‘Geheel voor Hem’

Terwijl op 24 december 1968 gezinnen over de hele wereld
zich klaar maakten om het kerstfeest te vieren, was honderden
kilometers boven de aarde een heel ander schouwspel te zien. De
astronauten Frank Borman, Jim Lovell en William Anders waren
aan boord van de Apollo 8. Het was de historische eerste bemande
ruimtereis naar de maan en zij keken vol bewondering en ontzag
vanuit hun baan om de maan naar de planeet Aarde onder hen.
In het televisieprogramma dat live werd uitgezonden, lieten zij
beelden zien van de aarde en de maan, zoals zij die vanuit hun
ruimteschip konden waarnemen. De bemanning eindigde deze
uitzending met het lezen van een gedeelte uit Genesis.
“Voor alle mensen op aarde heeft de bemanning van de
Apollo 8 een boodschap die ik aan jullie wil doorgeven,” zei
William Anders. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De
aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar
Gods geest zweefde over het water. God zei: ‘Er moet licht komen,’ en
er was licht…” 1
Het was een indrukwekkend moment voor een indruk–
wekkende verklaring. Het duurde maar even, maar deze astro–
nauten en alle mensen die over de hele wereld naar de televisie
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zaten te kijken, vingen een glimp op van wat God zag toen Hij de
aarde schiep. Het verwijst naar de macht en autoriteit van God
en doet ons beseffen hoe weinig wij eigenlijk begrijpen van onze
Schepper.
In het begin schiep God (…) (Genesis 1:1). Dit zijn de eerste
vijf woorden van de Bijbel en William Anders las ze op dat
gedenkwaardige moment voor. Ik denk soms wel eens dat wij
vaak veel te vlug over deze woorden heen lezen. Het zou goed
zijn er een moment bij stil te staan om te zien hoe diepzinnig
deze woorden zijn. God werd niet geschapen. Hij was er altijd.
Hij heeft geen begin en ook geen einde. GOD IS! Hij schiep
alles uit het niets. Ons beperkte verstand heeft moeite om dat te
begrijpen, maar van één ding kunnen we zeker zijn: we zullen
God nooit kunnen doorgronden, dus het heeft geen zin om dat
te proberen. Ik zal het anders formuleren. Verkwist geen tijd en
energie door te proberen te begrijpen waarom God doet wat Hij
doet. Laten we wat meer bezig zijn met te doen wat Hij wil dat
we doen.
De waarheid is dat als we Hem kunnen begrijpen Hij
niet langer onze God zou zijn. De Bijbel zegt in Romeinen
11:33: Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe
ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. Toch
leert de Bijbel ons ook dat God een doel heeft met alles wat Hij
doet. De HEER heeft alles wat hij heeft gemaakt zijn doel gegeven…
(Spreuken 16:4)
Ervaar jij ook dat vreemde gevoel van opwinding in
je hart als je de woorden leest die proberen te beschrijven hoe
omgaat, niemand kan Zijn gedachten begrijpen. Niemand kan
God raad geven.
Is het je wel eens opgevallen hoe vaak wij proberen om
God raad te geven? Hoe vaak proberen wij niet tegen God te
zeggen wat wij gaan doen en dan vragen we Hem ook nog of
Hij weinig aandacht aan onze opwellingen en strategische
plannetjes. God weet het Zelf het beste en Zijn plannen zijn altijd
beter dan die wij zelf kunnen bedenken.
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Als het gaat om onze bestemming dan is het beter dat
wij bidden in plaats van plannen maken. Dus niet eerst plannen
maken en dan bidden dat God ons advies aanneemt en er voor
zal zorgen dat onze plannen zullen werken. Daar draait het niet
om als we het hebben over Gods bestemming voor ons leven.
Het gaat erom dat we elke dag weer leven naar Zijn wil. Dat
is ook de enige manier waarop wij werkelijk vrede en vreugde
zullen ervaren.
De Bijbel leert ons dat ons verstand vaak bezig is met zijn
eigen plannen, terwijl alleen het doel wat de Heer voor ons heeft,
echt zal standhouden (Spreuken 19:21). En daar moeten we blij
om zijn. Denk maar eens na: stel dat al onze eigen plannen tot
stand zouden komen, dan zouden we echt een ellendig leven
hebben! Hoe vaak hebben we niet iets gewenst, het niet gekregen
en later ontdekt dat het ons leven er niet beter op gemaakt zou
hebben. Integendeel!
We hebben er geen idee van hoe vaak we om dingen
vragen die helemaal niet goed voor ons zijn. In Zijn genade en
wijsheid besluit God ze niet aan ons te geven, maar Hij is wel
voortdurend bezig Zijn wil en doel in ons leven uit te werken.
Dat kan verwarrend zijn en ons frustreren omdat we steeds weer
proberen de dingen naar onze hand te zetten.
Ik ben het eens met de uitspraak van A.W. Tozer,
dat mensen die met Christus gekruisigd zijn drie duidelijke
kenmerken hebben: ze kijken maar in één richting, ze keren nooit
om en ze koesteren niet langer hun eigen plannen.
Feit is dat wij niet van het leven zullen kunnen genieten
totdat we met vreugde de wil van God aanvaarden en stoppen
met proberen alles te begrijpen wat tegen onze eigen verlangens
indruist.
Onlangs maakte ik plannen om er even tussenuit te
gaan naar het meer van Ozarks, samen met mijn dochters en
een paar goede vriendinnen. Ik had het helemaal gepland:
we zouden er twee nachten slapen, naar een wellness center
gaan, gaan winkelen, uit eten gaan, spelletjes doen, lachen en
gewoon een heel goede tijd hebben met elkaar. Ik had iedereen
drie maanden van tevoren uitgenodigd om er zeker van te zijn
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dat ze geen andere plannen hadden en toch belde de één na de
ander af. Ik moet toegeven dat ik teleurgesteld was, omdat ik de
indruk had dat God tegen me had gezegd dat ik meer tijd moest
doorbrengen met mijn vriendinnen en tijd vrij moest maken om
dergelijke dingen te doen. Ik begreep er niets van, totdat ik er
drie maanden later door een vriendin op werd gewezen dat we
zouden zijn vertrokken op de dag dat mijn vader is begraven. Op
het moment dat ik bezig was plannen te maken voor dit reisje,
wist ik namelijk niet dat mijn vader zou sterven, maar God wist
het wel!
Er was een moment dat de discipelen van Jezus in de war
waren over iets wat Hij deed. Toen zei hij: Wat ik doe, begrijp je nu
nog niet, maar later zul je het wel begrijpen (Johannes 13:7). God ziet
het einde al. Wij weten alleen de dingen die wij kunnen weten,
maar God weet alles.
VREUGDEVOLLE AANVAARDING
Ik denk dat we vaak verwoede pogingen doen om allerlei dingen
te kunnen doorgronden, maar dat betekent dat wij eigenlijk
niet accepteren dat God vertrouwen inhoudt dat er altijd
onbeantwoorde vragen zullen zijn. Pas op het moment dat we
dat aanvaarden, kan er vreugde en passie in ons leven komen en
gaan we onze bestemming zien.
Indiana Jones and
the Last Crusade herinneren. Indiana Jones is een avonturier
en ontdekkingsreiziger. Bijna zijn hele leven wordt in beslag
genomen door zijn zoektocht naar de heilige graal. Op het
de rand van een spleet in de rots. Zijn vader, professor Jones
probeert hem aan één arm omhoog te trekken. Indy strekt zijn
andere arm uit om te proberen de graal te pakken, die net buiten
zijn bereik is. Zijn vader zegt dan heel streng tegen hem: “Indy,
laat hem los.” Onwillig gehoorzaamt hij zijn vader en terwijl zij
zich uit de voeten maken omdat alles ineenstort, gaat de graal
voor altijd verloren. In onze zoektocht om God te doorgronden,
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realiseren we ons niet dat er heel veel dingen zijn die we nooit
zullen kunnen begrijpen en die we moeten leren los te laten.
Ik heb geleerd blij te zijn met de wetenschap dat er
Iemand is die mijn leven in Zijn handen heeft – Iemand die wijzer
is dan ik. Als ik achter een auto rijd, die vanwege het drukke
verkeer vijftien kilometer langzamer rijdt dan de maximum
snelheid toestaat, dan ga ik er graag vanuit dat er waarschijnlijk
verderop een ongeluk plaatsvindt, dat ík nu vermijd omdat ik
langzamer rijd dan mijn bedoeling was. Of als ik plannen heb
gemaakt om iets te doen en er gebeurt iets anders, waardoor ik
mijn oorspronkelijke plan niet kan doorzetten, dan herinner ik
mijzelf eraan dat God alles onder controle heeft. Ik probeer dan
de wijziging met vreugde te accepteren. Het is belangrijk dat we
Gods Woord aanvaarden en op waarde schatten wat Hij doet in
plaats van er vraagtekens bij te plaatsen. Er komt vrede in ons
leven wanneer wij God vertrouwen, ook als wij het niet altijd
begrijpen. Mijn motto is: Vraag God alles wat je wilt, maar wees
tevreden met wat Hij je geeft! Vertrouw er dus op dat Zijn keuze
altijd de beste is!
Er zijn veel dingen in de Bijbel waar wij vragen bij stellen.
Gods Woord zegt dat Hij van ons houdt omdat Hij dat wil, niet
omdat wij Hem daarvoor aanleiding geven. In de Bijbel staat dat
Hij ons heeft uitgekozen in Christus voordat de wereld bestond.
Hij adopteerde ons als Zijn eigen kinderen door Jezus Christus,
in overeenstemming met Zijn wil omdat het Hem behaagde
(Efeziërs 1:4-5).
Ik moet toegeven dat er tijden zijn dat ik niet weet waarom
God van mij zou moeten houden of een relatie met mij zou
willen, maar ik heb aanvaard dat wat Hij zegt de waarheid is. We
hoeven Zijn liefde niet te begrijpen, maar alleen te aanvaarden.
Wij, mensen, willen altijd alles begrijpen, maar er zijn dingen die
alleen God begrijpt. Als wij stoppen met onze tijd en energie te
verdoen met het proberen te begrijpen wat God alleen kan weten,
dan zullen we de energie hebben om met passie en visie te leven.
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MAAk EEN EINDE AAN hET ‘WAAROM’
Waarom is ‘waarom’ altijd de grote vraag in het leven? Het lijkt
wel alsof iedereen de reden wil weten van alles, en dat begint al
als we nog kind zijn. We vragen onze ouders waarom de maan
zo ver weg is en waarom we naar school moeten en waarom
we geen pony in onze slaapkamer mogen hebben. Als we wat
ouder zijn, stellen we moeilijkere vragen: Waarom hebben goede
mensen problemen? Waarom sterven onschuldige kinderen
terwijl gemene oude mensen maar blijven doorleven? Waarom
worden kinderen misbruikt? Waarom lijden mensen honger in
deze wereld? Als God goed is, waarom is er dan zoveel lijden in
de wereld? Waarom zijn sommige mensen rijk en anderen arm?
Waarom overkomt deze tragedie mij? Waarom zie ik er zó uit?
Waarom kan ik niet zingen of piano spelen? Waarom moet ik
zoveel moeite doen op school, terwijl mijn zus steeds heel goede
cijfers haalt zonder er iets voor te doen? Waarom? Waarom?
Waarom?
Het is voor mensen heel gewoon om ‘waarom’ te zeggen.
God heeft ons geschapen als onderzoekende en nieuwsgierige
wezens, maar er ligt wel een dunne scheidslijn tussen proberen
iets te begrijpen en eisen dat we net zoveel weten als God. We
moeten ons realiseren dat we niet op elke vraag een antwoord
zullen krijgen en dat er veel dingen zijn die we niet helemaal
zullen begrijpen. We moeten bereid zijn om ook dat te aanvaarden.
Wanneer wij bijvoorbeeld ons leven vergelijken met de situaties
in levens van andere mensen, dan zien we waarschijnlijk overal
dingen die we onrechtvaardig vinden, vooral omdat we de
neiging hebben om ons leven te vergelijken met mensen die het
beter hebben dan wij. We vergeten vaak te kijken naar de grote
menigte mensen die er veel slechter aan toe is dan wij. Als we dat
deden, dan zouden we juist dankbaar zijn in plaats van verward
en bitter.
Ik groeide op in een slecht functionerend gezin waar
geweld, alcoholisme en incest aan de orde van de dag waren.
Ik heb ongeveer veertig jaar lang ‘waarom’ gezegd zonder een
antwoord te krijgen en werd daar alleen maar ellendiger van.
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Ten slotte besloot ik te aanvaarden dat mijn leven nu eenmaal ‘is
zoals het is’. Ik nam het vaste besluit te gaan ontdekken wat ik
met de rest van mijn leven zou kunnen doen.
Hoewel ik het gevoel had dat ik niets te geven had, heb ik
juist dat aan God gegeven. En net zoals Hij alles heeft geschapen
uit het niets, gaf Hij mij een toekomst en een leven dat de moeite
waard is. Hij liet me zien dat ik al die tijd al een bestemming
had, dat satan mij had proberen te vernietigen, dat Hij mij had
verlost en dat Zijn bestemming voor mij stand zou houden en in
vervulling zou gaan.
Het doel van Jezus’ komst was om de werken van de
duivel te vernietigen (1 Johannes 3:8). Als je Hem uitnodigt in je
leven om je Redder en Heer te zijn, dan brengt Hij gerechtigheid
en geeft Hij je een dubbele zegen voor alle smaad en schande van
vroeger (Jesaja 61:7-8).
De meeste mensen proberen God te geven wie ze zijn,
maar ik ben ervan overtuigd dat we God ook moeten geven wie
we niet zijn. Hij doet meer met niets dan Hij doet met iets! Als jij
je een nul voelt, dan ben je precies degene waar God naar op zoek
is. Dan ben je iemand met wie Hij werken kan. Geef jezelf aan
Hem. Aanvaard je leven zoals het tot nu toe is verlopen, ook al
snap je er geen snars van. Dan zul je een heerlijke vrede ervaren!
Je kunt toch niet teruggaan in de tijd om het te veranderen, dus
waarom geef je God niet de kans om er iets mee te doen? Hij
kan je pijn veranderen in iets wat je winst oplevert en met de
puinhopen van je leven doet Hij wonderen.
Ik heb nog steeds niet alle antwoorden over kindermis–
bruik. Ik begrijp de pijn uit mijn jeugd niet, maar heb besloten
die in Gods hand te laten, want daar hoort hij en ik geloof dat
Hij mijn leven zelfs op zo’n wijze kan veranderen dat het beter is
dan wanneer ik al die pijn niet had meegemaakt. Klinkt dat gek?
Misschien wel, maar God is in staat om zoiets te doen en Hij is
de Enige die zoiets doet.
Stop ermee je af te vragen waarom je leeft en wat jouw doel
in het leven is. Wees je er op dit moment van bewust dat je leeft
om God te behagen. Je bent hier omdat God dat wil, een relatie
met jou wil en Zijn goedheid over jou wil uitstorten. Hij wil je in
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verrukking brengen met allerlei verrassingen en zegeningen. Hij
wil je niet alleen zegenen, Hij wil je ook tot zegen stellen voor
anderen. Jij bent Zijn vertegenwoordiger op aarde. Je bent Gods
ambassadeur.
In plaats van ‘Waarom, God, waarom?’, zeg Hem gewoon
dat je Hem vertrouwt. Overdenk hoe groot Hij is. Hij heeft alles
geschapen wat wij kunnen zien: bergen, oceanen, bomen, vogels,
dieren, insecten, mensen – alles.
De Bijbel zegt dat als wij stoppen met het leunen op
onze eigen ideeën en inzichten God onze weg zal banen. Het zal
medicijn voor ons zijn en ons lichaam verkwikken (Spreuken 3:68). We zullen dus gezonder zijn als we niet voor van alles en nog
wat een reden willen hebben en op God vertrouwen.
Als ouders weten wij dat het een natuurlijke en zelfs
gezonde zaak is dat kinderen vragen stellen, maar soms worden
we er wel moe van om alles wat we doen te moeten uitleggen. Er
zijn heel veel ouders die – als een kind ‘waarom’ zegt – uiteindelijk
antwoorden met het klassieke ‘omdat ik het zeg!’. God zegt nu
misschien wel precies hetzelfde in jouw leven. Ben je soms in de
war geraakt omdat je probeert te begrijpen wat alleen God weet?
Je kunt nu je houding veranderen als je dat wilt. Neem genoegen
met het niet weten en het kennen van Degene die het wel weet.
GOD kENNEN
De apostel Paulus zei dat hij vastbesloten was om Christus
en de kracht van Zijn opstanding steeds beter te leren kennen
(Filippenzen 3:10). Als jij bereid bent er moeite voor te doen God
beter te leren kennen, dan zul je jouw belangrijkste doel bereiken.
Ik geloof dat kennis toeneemt. Alles in het leven verloopt
volgens de wet van geleidelijke groei. Een kind dat naar school
gaat, leert steeds meer. Dat geldt ook voor geestelijke kennis. Als
wij God willen kennen, moeten wij Zijn Woord kennen. We zien
in Lucas 1:4 dat het Gods bedoeling is dat wij de volle waarheid
zullen kennen en de beginselen van ons geloof zullen begrijpen.
De waarheid maakt ons namelijk vrij en zorgt ervoor dat we
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niet worden misleid. Er zal tijd en inspanning voor nodig zijn,
maar als we blijven studeren, zullen we kennis vergaren. God
bestuderen is wijs en dat blijkt uit de volgende tekst:
Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen,
alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in
eeuwigheid. Amen. Romeinen 11:36
Paulus werd geïnspireerd om dat te schrijven, omdat hij
zich bewust was van het belang ervan en ook van het feit dat dit
het doel van ons leven vaststelt. Lees er alsjeblieft niet te snel
overheen, maar neem de tijd om erover na te denken. Let erop
wat dit voor ons betekent: ALLES begint en eindigt met God.
Alles komt voort uit Hem en door Hem en heeft in Hem zijn
doel. Met andere woorden: alles komt van Hem en alles wat we
doen, moet in Zijn kracht gedaan worden. We moeten het voor
Hem doen. Hij moet centraal staan in ons leven. We zullen geen
voldoening kennen in ons leven totdat dit een feit is. Zoals Rick
Warren schrijft in zijn boek ‘Doelgericht Leven’: “Je bent door
God en voor God gemaakt en je leven krijgt pas betekenis als dat
tot je doordringt.” We zullen ons altijd gefrustreerd en onvoldaan
voelen en blijven worstelen om vreugde te vinden, totdat we van
harte aanvaarden dat God alles is en wij niets zijn zonder Hem.
GOD IS NIET SAAI
Als het gaat over leven met passie, dan zijn er veel mensen
die enthousiast ja knikken – tot het moment dat we God erbij
betrekken. Dan vragen ze zich verward af: Passie en God, passen
die woorden in één zin? Zijn ze niet in strijd met elkaar?
Er zijn zelfs christenen die God associëren met saaiheid
en niet met avontuur. Neem bijvoorbeeld het al wat oudere zusje
dat op een zondag naast haar jongere broertje in de kerk zat en
zonder succes probeerde om hem stil te houden. Uiteindelijk
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saai te zijn.”
Lieve mensen, religie kan saai zijn, maar God is nooit saai!
Mannen hebben een enorme hang naar avontuur en
vrouwen verlangen naar romantiek. God zorgt overvloedig
voor beide. Hij houdt ontzettend veel van ons en Hem dienen is
een echt avontuur dat iedereen zal verbazen. Het leven van een
christen hoort niet saai te zijn! Hij zegt in Zijn Woord dat Hij is
gekomen om ons leven te geven waar we overvloedig van mogen
genieten (Johannes 10:10). God vindt het heerlijk om bij ons
alledaagse leven betrokken te worden. Hij zit vol verrassingen.
Hij is de Enige die het diepe verlangen, dat mensen in hun hart
voelen, kan bevredigen. Hij heeft een leven voor jou in petto
dat boven jouw verwachtingen uitstijgt. Word enthousiast om
God beter te leren kennen en Hem te dienen. Kijk uit naar elke
nieuwe dag en leef met de vaste overtuiging dat er iets goeds
gaat gebeuren!

DE UITDAGING
Vraag niet langer ‘waarom’!
Vraag niet langer: Waarom heeft God dit laten
gebeuren?
Vraag: Wat kan ik hiervan leren waardoor ik een
beter mens word?
Vraag niet langer: Waarom is er zoveel ellende in
de wereld?
Vraag: Hoe kan God mij gebruiken om mensen
die lijden te helpen?
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