© www.debijbelvoorjou.nl / .be in samenwerking met Uit het Woord der Waarheid

Opdat de duisternis wijkt, 11, George Cutting
11. Ik kan niet geloven dat ik behouden ben. Ik ben bang dat mijn geloof niet
sterk genoeg is.
Sommigen schijnen te denken dat God de behoudenis alleen geeft aan hen bij wie het geloof een
zeker niveau bereikt heeft. Dat niveau zou dan zijn dat zij in staat zijn te geloven dat zij behouden
zijn. Maar daarmee maken zij van hun eigen geloof hun redder.
Iemand zei eens tegen mij: ´Ik ben bang dat ik niet uitverkoren ben´.
´Waarom zeg je dat?´, vroeg ik hem.
´Omdat ik niet genoeg geloof heb om te vertrouwen dat ik gerechtvaardigd ben´.
Ik antwoordde: ´Als je dat wel had zou je daardoor tóch niet behouden zijn´.
God zegt namelijk niet dat je behouden bent als je zelf maar gelooft dat je behouden bent. Hij zegt
dat wij moeten geloven in Hem die God voor ons gaf, Die stierf en is opgestaan; en dan verzekert Hij
ons door Zijn eigen Woord dat wie in Hem gelooft gerechtvaardigd is (Hand. 13 : 38,39).
Een groot geloof kan een grote steun zijn voor hem die het heeft,
maar een groot geloof geeft geen ‘grotere’ redding dan een klein geloof!
´Ga heen in vrede´ was het woord van de Heer tegen een vrouw die Hem met vrees aanraakte en ook
tegen een andere vrouw die Hem vrijmoedig aanraakte (vergelijk Lukas 8 : 48 met Lukas 7: 50). Hoe
zwak het ook mag zijn, werkelijk geloof grijpt altijd Jezus Christus als Redder aan. Het geloof rust
veilig op Zijn kostbare bloed en aanvaardt niets of niemand als grond van vertrouwen naast Hem. Het
geloof vlucht naar Hem toe als de enige deur tot de veiligheid, en wijst elke andere mogelijkheid tot
redding af.
De doodslager in het land Israël die in een vrijstad aangekomen was, was daar niet veilig doordat zijn
geloof zo groot of zo sterk was, maar doordat hij op de veilige plaats was gekomen die God Zelf had
aangewezen. Hij kon daar binnenkomen en binnen de poorten zijn met grote angst of zonder een
spoor van twijfel of angst; dat veranderde niets aan het feit dat hij volkomen veilig was, doordat God
Zelf zijn veiligheid in de vrijstad geregeld had. Zijn veiligheid bestond niet in het geloof dat hij veilig
was. Hij zou in overmoed ook thuis wel hebben kunnen denken dat hij veilig was; maar dan was hij
tóch omgekomen. Zich veilig voelen garandeerde niets. Aanvaarden wat God voor zijn geval gegeven
had garandeerde alles (zie Numeri 35 : 9-34).
De vijand is er op uit van alles en nog wat voor onze aandacht te plaatsen als voorwerp van ons
geloof in de plaats van Christus. Maar Hij houdt niet op ons toe te roepen: ´Wendt u naar Mij toe,
wordt behouden, al gij einden der aarde´ (Jes. 45 : 22).
Geen and're pleitgrond hebben wij,
niets maakt naast Hem ons wij.
Het is genoeg dat Jezus stierf,
ja, stierf voor u en mij.
George Cutting
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