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Zegen door moeilijkheden
Arie van der Stoep

We begrijpen vaak niet wat God aan het doen is. Wanneer er prettige dingen gebeuren, zeggen

we dat we worden gezegend. Maar wanneer dat moeilijke dingen zijn, hebben we grote vragen.

We kunnen dan vaak niet geloven dat in die moeilijkheden eveneens een zegen verborgen kan liggen,

een bijzondere zegen misschien zelfs. Dat God de omstandigheden in ons leven in zijn handen houdt,

om ze aan te wenden tot ons welzijn. Om ons bijvoorbeeld tot volmaaktheid te brengen (1), in ons het

beeld van Jezus te realiseren. Of om ons los te maken van de wereld, van een werelds denken of van

oude gedragspatronen.

Geestelijke volwassenheid

Wanneer we hebben geleerd ons afhankelijk van God te stellen en Jezus de Heer van ons leven is, zal

Hij niet rusten, voordat de wereld uit ons is gehaald: onze oude denkwijzen en vleselijke en wereldse

verlangens, het gericht zijn op de prioriteiten van de wereld (2).

Hij zal niet rusten, voordat het eeuwige leven in ons vorm heeft gekregen en zijn Koninkrijk in ons

zichtbaar wordt en tot bloei komt. Voordat de nieuwe mens in ons werkelijkheid is geworden (3). De

mens die leeft uit geloof en die één is met zijn Vader en Heer. De mens in wiens hart de hemel leeft.

Het kan moeilijk zijn, wanneer God bezig is om dat in ons tot stand te brengen. Misschien ervaren we

dat als kastijding. De Bijbel noemt het ‘tuchtiging’, dat is: opvoeding, correctie (4). Maar die heeft een

duidelijk doel, namelijk om ons te redden van de wereld, ons tot geestelijke volwassenheid te brengen

(5) en uit ons iets moois te laten groeien (6). Iets wat past bij Gods wezen en bij de nieuwe wereld die

komende is en waarvoor Hij ons heeft bestemd (7).

Herstel en verandering

De vraag is dus: Kan ik aanvaarden dat het nodig is, dat ik die moeilijkheden meemaak, en geloven dat

Hij ze ten goede gebruikt? En ben ik bereid om God toe te laten, om mij erdoor tot herstel en

verandering te brengen (8)? Een herstel en verandering waarvan het vaak nodig is, dat ze veel dieper

gaan dan ik zelf kan zien?

Geloof ik echt in Hem, in zijn liefde, in zijn Vaderhart? Geloof ik dat Hij door alles heen mij tot zijn doel

zal brengen?

Uit de Bijbel:

(1) Kolossenzen 1:28.

Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid,

om ieder mens in Christus volmaakt de doen zijn.

(2) Romeinen 12:2.

En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, ...

(3) Efeziërs 4:21-24.



... zoals dit de waarheid is in Jezus, ..., dat jullie verjongd worden door de geest van jullie denken, en de

nieuwe mens aandoen, die naar ... God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.

(4) Hebreeën 12:6-7.

... wie Hij liefheeft, tuchtigt de Heer, en Hij kastijdt iedere zoon, die Hij aanneemt. Als tuchtiging hebben

jullie dit te dragen: God behandelt jullie als zonen...

(5) Efeziërs 4:13.

Totdat wij allen de eenheid van het geloof en van de volle kennis van de Zoon van God bereikt hebben, de

mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom (= de maat van de volwassenheid - AvdS) van de volheid

van Christus.

(6) Hebreeën 12:10.

... Hij doet het tot ons nut, opdat wij deel verkrijgen aan zijn heiligheid.

(7) 1 Petrus 5:10.

... de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een

korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten.

(8) Hebreeën 12:12-13.

Heft dan de slappe handen op en strekt de knikkende knieën, en maakt een recht spoor met uw voeten,

opdat hetgeen kreupel is niet uit het lid zal geraken, doch veeleer zal genezen.
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