
Thuis of op je werk, een Oppepper maakt je sterk
Nummer 4

De maatstaf die wij doorgaans hanteren bij het nemen van beslissingen is ons eigen welzijn. 
"Worden we er beter van?"  "Kan ik hier mijn voordeel wel mee doen?"  Dat zit in onze 
natuur, maar het is eigenlijk niet de weg die wij zouden moeten bewandelen. Juist daardoor 
wordt de wereld overspoeld door ellende. En waarom laat God dat dan toe? Als Hij zo 
almachtig is, waarom stopt Hij dat dan niet? Omdat Hij dat niet kan. Tenminste, nog niet. 
Daar gaat deze Oppepper over. 

Oppepper 
Er zijn dingen die God niet kan! 

__________________________________________ 

...Omdat	  Hij	  ze	  niet	  wil	  doen.	  In	  zekere	  zin	  heeft	  God	  zichzelf	  aan	  banden	  gelegd,	  zodat	  
wij	  als	  mensen	  vrij	  zijn	  om	  onze	  eigen	  keuzes	  te	  maken.

Net	  als	  Adam	  en	  Eva	  in	  de	  Hof	  van	  Eden	  heeft	  ieder	  mens	  zelf	  de	  vrijheid	  om	  te	  kiezen.	  
Iedereen	  kan	  kiezen	  tussen	  goed	  en	  kwaad.	  Sterker	  nog,	  misschien	  is	  dat	  wel	  een	  van	  de	  
belangrijkste	  redenen	  dat	  wij	  hier	  op	  aarde	  rondsjouwen:	  om	  te	  leren	  hoe	  we	  goede	  
beslissingen	  kunnen	  nemen.	  Beslissingen	  die	  genomen	  worden	  in	  harmonie	  met	  de	  
schepper.	  Een	  proces	  dat	  al	  speelt	  vanaf	  de	  Hof	  van	  Eden.	  	  Wijzelf	  moeten	  de	  keuzes	  
maken.	  God	  kiest	  nooit	  voor	  jou	  en	  Hij	  zal	  je	  ook	  nooit	  dwingen	  om	  een	  bepaalde	  keuze	  
te	  maken.	  Wie	  dorst	  heeft,	  mag	  voor	  niets	  het	  levenswater	  komen	  drinken,	  als	  hij	  dat	  
wil.	  (Openbaring	  22:17)	  God	  dringt	  zich	  niet	  aan	  je	  op	  en	  dwingt	  je	  tot	  niets.	  Hij	  geeft	  ons	  
de	  mogelijkheid	  om	  Zijn	  zegeningen	  te	  ontvangen,	  maar	  het	  is	  je	  eigen	  keus.	  Als	  een	  
mens	  Hem	  verwerpt	  kan	  hij	  daar	  later	  niemand	  de	  schuld	  voor	  geven	  behalve	  zichzelf.	  	  
Wij	  zullen	  ons	  persoonlijk	  voor	  God	  moeten	  verantwoorden	  (Romeinen	  14:12).	  Nee,	  als	  
het	  om	  het	  voorrecht	  van	  persoonlijke	  keuze	  gaat,	  kunnen	  wij	  ons	  achter	  niemand	  
verschuilen.	  

Als	  wij	  met	  moeilijkheden	  geconfronteerd	  worden	  schuiven	  we	  de	  verantwoordelijkheid	  
maar	  al	  te	  graag	  af	  op	  iemand	  anders,	  en	  vooral	  op	  God	  zelf.	  Maar	  zo	  werkt	  het	  niet.	  God	  
wil	  dat	  wij	  beslissingen	  nemen	  die	  voortvloeien	  uit	  onze	  eigen	  overtuiging	  en	  ons	  eigen	  
geloof	  en	  die	  niet	  het	  idee	  zijn	  van	  iemand	  anders.	  Hij	  wil	  ook	  dat	  jij	  Hem	  persoonlijk	  
kent,	  zodat	  je	  niet	  op	  het	  geloof	  van	  iemand	  anders	  leunt.	  	  Het	  gaat	  om	  jouw	  keuzes	  en	  
jouw	  beslissingen,	  want	  niemand	  kan	  het	  voor	  je	  doen.	  Zelfs	  God	  niet.	  Jezus	  zei	  
daarover:	  	  Wat	  U	  gelooft,	  dat	  zal	  U	  gebeuren.	  Matthēus	  9:29	  


