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Deze folder wordt u aangeboden door:

vo
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H

eb berouw over uw vele zonden, en roep God aan. Hij
zal er u uithelpen, en u zult Hem eren voor Zijn grote
genade, aan u bewezen!

Hebt u / Heb jij vragen? Wil je meer lezen over dit thema?
Neem gerust contact met ons op!

De uitgever verzoekt verspreiders deze folder respectvol en correct te gebruiken.
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o

et wordt tijd dat we onze excuses laten varen. Dat we
alle menselijke theorieën veroordelen en laten voor
wat het is. Het is dringend tijd eenvoudig te willen gehoorzamen aan de gebiedende oproep van onze Schepper-God.

(Hand. 3:19)

Bestelcode T136
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ens moest de Heere Jezus treurig klagen over Jeruzalem: ‘Gijlieden hebt niet gewild’! En wie niet aan deze
oproep van God gehoorzaamt, die gaat verloren. O nee:
niet omdat hij geen kracht had (God had die kracht voldoende beschikbaar voor iedere mens!)! Maar omdat hij of
zij het zelf niet wilde; of omdat hij zich verschuilde achter
vermeend onvermogen of leerstellingen.

‘Bekeert u,
opdat uw zonden mogen
uitgewist worden’
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od werkt in Zijn genade in het hart van iedere mens.
Maar de mens kan zich afsluiten voor Gods werk.
Ernstig genoeg deden zondaars daardoor Gods raadsbesluit vroeger al teniet als het ging om henzelf (zie Lukas
7:30).
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‘Gij hebt
niet gewild’?!
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Z

o is ook de mens verplicht zijn Schepper te gehoorzamen.
En deze Schepper-God gebiedt hem berouwvol en gebro-

ken naar Hem terug te keren (Hand. 17:30). Als God dat
zegt, geeft Hij er ook de kracht voor; God is niet onrechtvaardig of onredelijk! De vraag of ik de kracht ervoor heb,
doet dus totaal niet ter zake.
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et reddende geloof en het eeuwige leven zijn een geschenk van Gods oneindige, onbegrijpelijk grote genade
voor verdorven, verloren, doemwaardige zondaren. Dus voor
u, voor jou, voor mij. Maar Gods onbegrensde genade doet
niets af aan de volle verantwoordelijkheid van ieder mens: van
u, van jou, van mij.

en voorbeeld: een kleine jongen krijgt de huisdeur niet
open. Maar als z’n vader tegen hem zegt: ‘Kom, we gaan nu
naar buiten’, dan is het kind verplicht te gehoorzamen. Zo’n
kind kan dan niet als uitvlucht zeggen: ‘Maar ik kan de deur
toch niet openen!’ Want z’n vader heeft er de kracht voor, en
hij heeft de sleutel.
Die jongen moet er op vertrouwen: mijn vader geeft de opdracht en zorgt er dús ook voor dat ik door die deur kan.
Als die jongen nu niet naar buiten gaat, dan ligt dat zuiver en
alleen aan het feit dat hij zelf zijn vader niet wil gehoorzamen.
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(Mattheüs 23:37)
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‘Hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen
bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar
kiekens bijeenvergadert onder de vleugelen,
en gijlieden hebt niet gewild!’

H

et is alleen maar de vraag of ik bereid ben. Of ik me
aan Hem wil onderwerpen. Of ik wil luisteren. God
heeft de kracht en de wil om de mens te behouden en te
zegenen. Maar wil die mens wel komen? Wilt u, wil jij wel
echt? Het genade-aanbod staat onwankelbaar vast: ‘Die
dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens
om niet’ (Openb. 22:17).

