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Voor jonge gelovigen
Een belangrijk advies aan jonge gelovigen is: blijf met een voornemen van het hart bij de
Heer. Vertrouw op Hem. In Christus is je kracht; er is voldoende kracht bij Hem te vinden voor
alles wat Hij wil dat jij doen zult. Sommigen geeft Hij een lange periode van grote blijdschap in
het eerste geloof. Maar God kent onze harten en hoe snel beginnen wij op onze vreugde te
vertrouwen en niet op Christus. Hij is ons Voorwerp –niet de blijdschap op zich.
De zonde rust niet langer op jou, maar het vlees blijft in je tot aan het eind van je leven: de
oude stam zal steeds zijn jonge takken vertonen, maar deze moeten afgesneden worden als
ze opnieuw zichtbaar worden. Nee, zij mogen geen vruchten dragen. Het is het nieuwe leven
in hen die in de Heer Jezus geloven, dat vrucht draagt voor God. Maar hoewel het vlees in je
is, houd je daar niet mee bezig, maar denk aan de Heer Jezus Christus. Als je opwast in de
kennis van Hem, komt er een blijdschap in je die dieper en blijvender is dan de aardse
vreugde.
Ik ken de Heer Jezus meer dan dertig jaar en ik kan verklaren dat ik nu tienduizend keer meer
blijdschap in Hem heb dan in het begin. Het is een diepere, meer kalme blijdschap. Het water
dat snel van een heuvel afstort, is prachtig om te zien en maakt een groot geruis, maar de
beek in de vlakte is dieper, kalmer, meer geschikt voor gebruik in het dagelijks leven.
Blijf bij de Heer met een voornemen van het hart. Een gedeeld hart is bederf in het leven van
Christenen. Wanneer wij dingen vasthouden die niet van Christus zijn, zijn wij gescheiden van
de werkelijke Bron van onze kracht. Wanneer mijn ziel vervuld is van Christus, heb ik geen
hart of oog voor de verkeerde dingen van deze wereld. Als Christus door het geloof in je hart
woont, zal er geen vraag zijn: ‘wat geeft dit of dat nu?’ maar eerder: ‘wil ik dit doen voor
Hem?’ of: ‘kan Hij met mij gaan in dit of dat?’ Laat de wereld noch dat wat in de wereld is niet
toe om ook jouw gedachten af te leiden.
Ik richt mij speciaal tot de jongeren. Zij die ouder zijn, hebben daar meer ervaring in en
kennen de ‘waarde’ van de wereld die daar zo glinsterend ligt en aandacht probeert te
trekken. Haar glimlach is verleidelijk en toch lacht zij jou toe. Zij belooft wat ze niet waar kan
maken en toch belooft ze. Jouw hart is te groot voor de wereld; ze kan jouw hart niet vullen.
Je hart is te klein voor Christus: Hij vervult niet alleen het hart van de Christen, maar
ongetwijfeld ook de hemel, en Hij wil jou vullen tot je hart overvloeit voor Hem.
Lieve jonge Christen, blijf bij de Heer met een voornemen van het hart. Hij weet hoe
verraderlijk het hart is en hoe vlug het iets in Zijn plaats stelt. Je zult zeker ervaren wat er in je
eigen hart is. Blijf bij de Heer en je zult leren om met Hem en met Zijn genade jouw weg te
gaan. Als je dit niet doet, zul jij je eigen hart leren kennen door de duivel, doordat satans
verleidingen en zijn verzoeking met succes worden bekroond.
Maar God is trouw. Als je van Hem bent afgedreven en andere dingen in je hart een plaats
hebben gekregen, die als het ware een harde korst om je hart hebben gevormd, dan zult je
niet op een keer de blijdschap terug krijgen. God zal Zich moeten bezighouden met deze
harde laag om die te verwijderen. En wanneer dan de gemeenschap met God verbroken is,
dan mag je jouw zonden belijden en ware blijdschap zal, evenals voorheen, je hart vullen.
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Denk eraan dat Christus je kocht met Zijn eigen bloed, opdat je Zijn eigendom zou zijn en niet
van de wereld. Laat satan niet toe tussen jou en Gods genade te komen. Hoe zorgeloos je
misschien ook bent geweest, hoe ver je ook bent afgedreven, reken vast op Zijn liefde. Hij
verblijdt Zich als je terugkomt. Laat de zonde je met angst vervullen, maar doe de Heer geen
onrecht door Zijn liefde tot je te wantrouwen. Hij heeft je lief en zal je altijd blijven
liefhebben.
Spreek veel met de Heer Jezus. Wees alleen tevreden als je met Hem wandelt en spreek met
de hemelse Vader als een geliefd kind. Vind alleen voldoening in een nauwe gemeenschap
met Hem Die je liefheeft en jou van je zonden gereinigd heeft met Zijn eigen bloed en met de
Vader Die Zijn enig veelgeliefde Zoon zond om ons tot Zijn kinderen te maken.
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