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Opwekking 789 zingen we uit volle borst. Geest van God leer mij
te gaan over de golven, in vertrouwen U te volgen, te gaan waar
U mij heen leidt. Leid mij verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op Uw genade, want ik ben in Uw nabijheid.

Dit is toch best een gedurfde tekst… ‘Te gaan over golven’, ja allemaal
goed, maar dan wel met een boot. ‘Leid mij verder dan mijn voeten
kunnen dragen’, euhm, is dit er niet wat over? Menen wij het echt als
we dit zingen? Waarom zouden we. Het is hier toch goed? Als
christenen willen we allemaal groeien in geloof, Godmeer en beter
leren vertrouwen. Helaas gebeurt dit nooit in onze comfortzone.

Onlangs zag ik een inspirerend filmpje waar het volgende werd gezegd:

Hoe kan je zeker zijn dat datgene waarin je gelooft, zal gebeuren?
Hoe weet je dat je in geloof aan het bewegen bent? Het antwoord: Dat kan
je niet weten. Het is geen 'geloof' als je alles al weet. Velen staan verlamd en
nemen geen stappen in geloof, omdat ze eerst alles zeker moeten weten en
het exacte plan moeten zien alvorens ze een stap nemen.
“Maar geloof begint waar begrijpen stopt”
-Michael Todd.

God heeft een plan met jouw leven, anders zou je gewoonweg niet geboren
zijn. Hoe kan je zorgen dat God jou kan gebruiken om dat plan met je leven
tot het volle potentieel uit te leven? Het is God eerst zetten in alles (je werk,
je geld, je gezin, je gezondheid…) Stel jezelf de vraag: “Wanneer was de
laatste keer dat ik het niet zag, maar toch een stap heb ondernomen
vanuit geloof en vertrouwen op God?”
Fouten worden gemaakt. Als een baby valt terwijl hij leert lopen,
gaat de ouder niet zeggen: “Jij domme baby, waarom kan je nog
niet lopen!” Maar zal de ouder zeggen: “Moh, kijk hoe schattig.
Hij groeit. Je kan het kereltje!”

In ons Belgenland staat de angst om zelf fouten maken of
anderen fouten te zien maken vaak in de weg om te durven
uitstappen in geloof. De Belg is van nature uit een
gewoontedier. ‘Baksteen in de maag’, ‘groeien doet pijn,
dus het is goed waar we zijn’. Daar waar we weten dat
God ons roept, hebben we vaak schrik te falen of fouten
te maken. Uit je comfortzone gaan is spannend, maar
als het de maker van het universum is die het vraagt,
staat hij ook naast jou en zegt: “Kijk hoe schattig.
Ze groeien. Je kan het!”

Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot
leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van
Hem, die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en
macht; door deze zijn wij met kostbare en zeer grote
beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben
aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf,
dat door de begeerte in de wereld heerst. … Beijvert u
daarom des te meer, broeders, om uw roeping en
verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult

gij nimmer struikelen. 2 Petrus 1: 3-11

Hoe word ik een ware christen? Allereerst moet je
een wedergeboren mens zijn. Lees wat Jezus leert
aan Nikodemus (Joh. 3:1-21). Een mens kan uit

eigen kracht een succesvol wereldburger worden,
maar niemand wordt een ware christen zonder Zijn
goddelijke kracht te ontvangen die we mogen ervaren

door Zijn Trooster (Joh. 14:15-31). Immers schrijft Petrus,
hebben we deel aan die goddelijke kracht door Zijn kostbare
en zeer grote beloften aan te nemen. Ze op te eisen in geloof,
lees maar eens welke krachtige beloften Hij voor u heeft.

(Rom. 5:1-2; Hebr. 2:11; 2 Tim. 1:7; Kol. 1:27; ,..)

Als je gelooft dat je Gods Trooster hebt ontvangen stel je je vervolgens
de volgende vraag: “Wil ik een ware christen worden?” Om er één te

wordenmoeten we ons beijveren, ons uiterste best doen, om onze roeping en
verkiezing te bevestigen. We zijn geroepen om Hem te kennen en het karakter

van Zijn zoon door ons heen te laten weerspiegelen naar onze medemens.

Als we elke dag onze ogen op Hem gericht houden, de stem van
Zijn Geest leren onderscheiden van andere stemmen en ons kruis

opnemen, zullen we groeien in Zijn genade en opnieuw Jezus’ kracht op
aarde zien werkzaam zijn onder de mensen. Daarbij heeft God ons aan
elkaar gegeven om elkaar aan te vuren, voor elkaar op de bres te staan en
om samen lief en leed te delen. Moge de genade van de Here u volmaken,

bevestigen, sterken en grondvesten.


