De zorgvuldigheden van het leven en jouw relatie met God
Spreker
Bijzonderheid

:
:

Mevr. Trudy Maritz
Een lezing voor vrouwen

Hoe groot is de Heere voor jou? Ben je al in Zijn armen gesprongen en vertrouw je Hem? “Maar als het in uw
ogen kwalijk is de HEERE te dienen, kies voor u heden wie u zult dienen: óf de goden die uw vaderen, die aan de
overzijde van de rivier woonden, gediend hebben, óf de goden van de Amorieten, van wie u het land bewoont.
Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen!” Jozua 24:15. “ Toen kwam Elia naar voren, bij
heel het volk, en zei: Hoelang hinkt u nog op twee gedachten? Als de HEERE God is, volg Hem, maar als het de
Baäl is, volg hem! Maar het volk antwoordde hem niet één woord”, 1 Koningen 18:21. Het moet onze keuze zijn
de Heere voortdurend te volgen.
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Kom in Christus
We moeten in Hem ingeënt worden. “Als nu enige van die takken afgerukt zijn, en u, die een wilde
olijfboom bent, daartussen bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van
de olijfboom”, Romeinen 11:17. “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft
Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de
dood overgegaan in het leven. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De tijd komt en is nu, dat de doden de
stem van de Zoon van God zullen horen, en dat wie hem horen, zullen leven”, Johannes 5:24-25. Jezus
gebruikt tweemaal het woord voorwaar, wat betekent dat hij het zeer ernstig meent. “Zie, Ik sta aan
de deur, en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort, en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en
maaltijd met hem houden en hij met Mij”, Openbaring 3:20. Wat is onze houding en levenstaal? Als Hij
klopt, laten we Hem dan binnen? Of zijn we onverschillig? “Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt
aangenomen, wandel zo in Hem”, Kolossenzen 2:6. We moeten een keuze maken.
Blijf in Christus
Niet onze emoties moeten de leiding nemen, maar onze keuzes! We moeten in Hem blijven. Gods wil
is belangrijker dan de onze. We moeten aan Hem gelijkvormig worden. “Want die Hij tevoren gekend
heeft, die heeft Hij ook tevoren bestemd aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn”, Romeinen
8:29. In Hem zijn we rijk! Sommigen maken zich zo druk om kleding. Jezus’ laatste kleding werd Hem
afgenomen en toch was Hij het meest rijk. Het leven is vergankelijk. “Want de schepping is aan de
zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de
hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de
vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God”, Romeinen 8:20-21. Wat helpt het als jij de hele
wereld wint, maar schade lijdt aan je ziel? Zoek eerst het Koninkrijk. Christus is alles en in allen! Hij
moet de eerste in mijn leven zijn. “Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel
de schepping. Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die
zichtbaar en onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten: alle dingen zijn door
Hem en tot Hem geschapen. En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem. En
Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit
de doen, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn”, Kolossenzen 1:15-18.
In Christus blijven is een wilsbesluit! Het gaat er bovendien niet om wat ik voel, maar wat ik weet.
Draag vruchten die de Geest verlangt
Hij blijft in ons, daarom kunnen we in Hem blijven (lees Johannes 15). Wanneer wij vruchten dragen is
Jezus blij met ons en zijn wij kinderen naar Gods hart. We moeten dit beseffen: Christus is mijn Bron!
Ik moet Hem hoe langer hoe meer toelaten in mijn leven, zodat ik Zijn leven zal ontvangen. Dit is een
keuze en vervolgens een gehoorzamen.

Christus is voor mij gestorven en ik leef voor Hem!
“Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de praktijken van het lichaam doodt,
zult u leven. Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God”,
Romeinen 8:13,14.
“De HEERE heeft een man naar Zijn hart voor Zich uitgezocht”, 1 Samuel 13:14. God zoekt mensen naar Zijn
hart.

“Maar de HEERE zei tegen Samuel: Kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want
Ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de
HEERE ziet het hart aan”, 1 Samuel 16:7.
Wat zegt God van mij?

