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Woorden van wijsheid: 
-We kennen God niet door ons gevoel, maar door Zijn Woord – de Heilige Bijbel (1Petrus 1:23). 
-Uw bewustzijn moet onderwezen worden door de Woorden van de Heilige Geest (Efeze 4:22-24).  
 
O Heilige Geest, wij aanbidden U. Maak Uzelf aan ons bekend. Doordring onze harten met Uw 
wet. Zet ons aan tot het doen van deugden, zodat dat onze gewoonte is. Leid ons, Heilige Geest, 
dat wij altijd heilig mogen zijn. In Jezus’ naam bidden wij, amen. 
 
Vandaag zullen we kijken naar de rol van gehoorzaamheid in het christelijke leven. De Bijbel zegt ons, 
‘Heeft de HEERE evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers als in het gehoorzamen aan de 
stem van de HEERE? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer…’ (1Samuel 15:22). God is meer 
geïnteresseerd in – en waardeert ook – onze gehoorzaamheid aan Zijn geboden dan onze offers om 
onze zonden weer goed te maken. U zult altijd verleid worden te ontkennen wat u gelooft. Daarom is 
uw gehoorzaamheid het enige bewijs – van uw geloof in Christus Jezus.  
Onze Heer Jezus Christus geeft ons altijd iets te doen; maar het is altijd iets wat we nog nooit eerder 
gedaan hebben. Dit is omdat Jezus weet dat onze gehoorzaamheid het enige bewijs is van ons geloof in 
Hem.  

Om genezing te 
ontvangen, gaf Hij in 
Johannes 9:6-7 een 
blinde man deze 
instructie: ‘Nadat Hij 
dit gezegd had, 
spuwde Hij op de 
grond, maakte slijk 
met het speeksel en 
streek het slijk op de 
ogen van de blinde, 
en Hij zei tegen 
hem: Ga heen, was u 
in het badwater 
Siloam’. De blinde 
man deed wat hij nog 
eerder gedaan had, 
om te ontvangen wat 
hij nog nooit had 
gehad. De weg van 

gehoorzaamheid was de weg van zijn genezing. De weg van gehoorzaamheid is de weg van zegening, 
overwinning en toekomstig succes. Uw taak is het om Gods geboden te gehoorzamen. Als u faalt in het 
doen van uw deel, kunt u niet van God verwachten dat Hij het voor u doet. ‘Ik roep heden de hemel 
en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de 
vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht, door de HEERE, uw God, lief te 
hebben, Zijn stem te gehoorzamen en u aan Hem vast te houden – want Hij is uw leven en de 
verlenging van uw dagen – om te blijven in het land dat de HEERE uw vaderen, Abraham, Izak 
en Jakob, gezworen heeft hun te geven.’ (Deut. 30:19-20). Daarom moedig ik u aan gehoorzaamheid 
aan Gods Woord de basis van uw Christelijke leven te maken.  

De blinde man volgde 
Jezus’ instructies op en 
werd geleid naar goede 
gezondheid  
(Johannes 9:1-12).

De grootste beslissing in het leven is wat u doet met Jezus’ instructies. Hij instrueert u niet te doden, 
niet te stelen en niet te vernietigen (Johannes 10:10). Wat doet u met zijn instructies? In Jakobus 



2:10-11 zegt de Bijbel: ‘Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is 
schuldig geworden aan alle geboden. Immers, Hij Die gezegd heeft: U zult geen overspel plegen, 
heeft ook gezegd: U zult niet doodslaan. Als u dan geen overspel bedrijft, maar wel doodslaat, 
bent u toch een wetsovertreder geworden.’ 
God gehoorzamen lijkt in het begin heel moeilijk, totdat we zien dat alles wat Hij vraagt voor onze 
eigen bestwil is en ons leven vol en vrij maakt. De Bijbel zegt dat God Almachtig iets bezit wat zorgen 
en moeilijkheden in het leven van mensen kan verwijderen. Wanneer u Zijn instructies en geboden 
volgt, zullen zorgen en moeilijkheden uit uw leven verwijderd worden.  
 

Eerst leek God gehoorzamen heel 
moeilijk, maar Naäman zag in dat 
alles wat God vroeg voor zijn eigen 
bestwil was en zijn leven vol en 
vrij maakte (2Koningen 5:1-15).  

Denk aan Naäman, de bevelhebber in het leger 
van de koning van Syrië in 2Koningen 5:1-15. 
In het begin leek de instructie van de profeet 
Elisa moeilijk: ‘Ga heen en was u zevenmaal 
in de Jordaan; dan zal uw vlees weer 
gezond worden en zult u rein zijn. Maar 
Naäman werd erg kwaad en ging weg; hij 
zei: Zie, ik zei bij mijzelf: Hij zal vast en 
zeker naar buiten komen, voor mij gaan 
staan, de Naam van de HEERE, zijn God, 
aanroepen, zijn hand over de plaats strijken 
en de melaatsheid wegnemen.’ (2Koningen 
5:10-11).  
Maar het volgende moment komt correctie. 
‘Toen kwamen zijn dienaren naar voren, 
spraken tot hem en zeiden: Mijn vader, als 
die profeet u iets moeilijks opgedragen had, 
zou u dat niet gedaan hebben? Hoeveel te 
meer, nu hij tegen u gezegd heeft: Was u en 
u zult rein zijn! Daarom daalde hij af en 
dompelde zich zevenmaal onder in de 
Jordaan, overeenkomstig het woord van de 
man Gods. Zijn lichaam werd weer gezond, 
als het vlees van een kleine jongen, en hij 

werd rein.’ (2Koningen 5:13-14). Wij leren van Naäman dat genezing, redding en al Gods zegeningen 
in Gods instructies zitten. De mens die ze gelooft, is de mens die ze ontvangt.  
Ik geloof dat deze boodschap u uitdaagt niet alleen een hoorder te zijn, maar dat u ook een doener van 
het Woord van God wordt. Vraag God om de genade de boodschap te blijven begrijpen en in de 
voetstappen van onze Heer Jezus Christus te treden.  
 
Ik laat u hier achter in geloof en bid u weer te ontmoeten in geloof, in Jezus’ naam. Emmanuel! 
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