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Hoe weet ik wat Gods wil is?
Beste vriend,
U schrijft: "Ik heb wat hulp nodig, omdat ik enigszins ongerust ben of ik God wel helemaal
welgevallig ben. Ik wil er zekerder van zijn dat ik helemaal in Zijn weg ben". Ik ben heel blij te
horen dat u de wens heeft God welgevallig te zijn en volkomen Zijn wil te doen, want om
Gods wil te kennen moet er eerst een waarachtige wens zijn om Zijn wil te doen.
De Heer zei in Johannes 7:17: "Als iemand Zijn wil doen wil, die zal van deze leer erkennen,
of zij uit God is". Als wij door God onderwezen willen worden, moeten wij eerst Zijn wil
willen doen. En dat is ook waar, als het erom gaat van Hem te leren wat Zijn wil is. Dus de
eerste voorwaarde voor leiding wat betreft de wil van de Heer, is een volledige overgave aan
God om Zijn wil te doen. Wij moeten Zijn wil hoger schatten dan al het andere. Al het andere
dat wij doen, heeft geen blijvende waarde in zichzelf. Maar het doen van Zijn wil brengt een
grote beloning met zich mee. Als wij in de weg van Zijn wil zijn, hebben wij de verzekering
dat God met ons is; dit is een grote troost en een voortdurende bron van kracht. Het geeft
ons het vertrouwen dat Hij zal helpen bij het overwinnen van alle moeilijkheden op onze
weg.
Het tweede belangrijke punt voor Gods leiding is het dagelijks lezen van Zijn Woord en het
overdenken ervan. Daar vinden we de grote beginselen opgeschreven die ons in ons leven
moeten leiden. We lezen bijvoorbeeld in 2 Korinthe 6:14: "Gaat niet met ongelovigen onder
één juk". Stel nu dat een gelovige denkt te trouwen of samen met een ander een zaak te
beginnen, dan zal het voor hem niet nodig zijn om te bidden om Gods leiding hierin als de
andere partij een ongelovige is. Hoezo? Wel, God heeft ons eenvoudig in Zijn Woord gezegd
dat we geen ongelijk juk mogen aangaan met ongelovigen. Het zou dwaas zijn om leiding van
Hem te verwachten voor het volgen van een weg die in strijd is met deze duidelijke
mededelingen van Zijn wil voor de Zijnen, zoals Hij het heeft gezegd in Zijn Woord.
Het volgende punt is het hebben van de gewoonte om, terwijl wij ons werk doen, met God
te spreken, heel de dag door, zelfs over de kleinste dingen. Met andere woorden: het in
voortdurend contact blijven met God bij alles wat wij doen. Als we niet om Zijn leiding of
zegen kunnen bidden voor iets wat we doen of zeggen, dan kunnen wij er zeker van zijn dat
het Zijn wil niet is, dat we dat doen of zeggen. U zult verbaasd zijn dat veel kleine dingen die
wij zonder erbij na te denken doen of zeggen, God niet welgevallig zijn. Bent u niet bereid
om Zijn wil te doen in de kleine dingen van het leven, dan kunt u niet van Hem verwachten
dat Hij u Zijn wil in de grote dingen zal laten zien.
Het vierde punt is dat we God voortdurend moeten vragen onze harten te doorzoeken en
ons elke beweegreden te laten zien die Hem niet bevalt, zoals David het deed in Psalm
139:23-24. Onze harten zijn vaak zo arglistig (zie Jer. 17:9-10), dat wij dikwijls een
aannemelijke reden geven voor wat wij willen doen, een reden die er een goede schijn aan
geeft, terwijl diep verborgen in ons hart zich de werkelijke beweegreden bevindt - een
motief dat wij nauwelijks toe willen geven. Ook de beweegredenen moeten God welgevallig
zijn, wanneer ons gedrag Hem welbehaaglijk moet zijn.
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Het vijfde punt is dat wij altijd gevolg moeten geven aan de opdracht van de Heer, als Hij ons
door de Geest de verzekering geeft dat dit of dat Zijn wil voor ons is. Als wij hierin
tekortschieten terwijl Hij het ons wel heeft laten zien, zal de Geest bedroefd worden. We
moeten het dadelijk belijden, omdat we anders niet van Hem kunnen verwachten dat Hij ons
verder zekerheid van Zijn wil zal geven. Dit omdat we Hem immers bedroeven door niet te
doen wat Hij ons al heeft laten zien.
Ten slotte zou ik willen zeggen, als het gaat om een belangrijke stap als een huwelijk of het
zoeken van ander werk, of het verhuizen naar een andere plaats: wij moeten bidden voor
deze zaak met een waarachtige wens Gods wil te doen en we moeten Hem vragen onze
harten en beweegredenen te doorgronden en ons te tonen wat Zijn wil is. Dan mogen we op
Hem wachten tot Hij ons de zekerheid van Zijn wil geeft.
Het is zo menselijk om ergens voor te bidden en dan intussen toch maar vast verder te gaan
en te handelen zonder te wachten tot God Zijn wil in deze zaak duidelijk maakt. God laat ons
meestal niet ogenblikkelijk Zijn wil zien. Hij wacht vaak om ons te testen en ons tijd te geven
onze harten te doorzoeken. Maar wij kunnen er zeker van zijn dat Hij op Zijn tijd Zijn wil
duidelijk zal maken, als wij die oprecht willen doen en ervoor bewaard willen blijven iets van
onze eigen keuze te doen.

(Uit een brief van een oude dienstknecht van de Heer).

