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Woorden van wijsheid: 
- Niemand die zijn hoop op de Heer stelt, is hopeloos (Lucas 1:37; Romeinen 10:11) 
- Gods beloften worden alleen echt en levend wanneer wij ze belijden (Romeinen 10:9-10) 
 
Mijn ziel wacht op U, o Heer. In Uw Woord is mijn hoop. Bij U is er vergeving, o Heer, 
daarom zult U gevreesd worden. Glorie aan Uw machtige naam, amen. 
Immanuël! God is met ons en het maakt niet uit hoe onze situatie eruit ziet, het is altijd Zijn 
verlangen ons te zegenen. De weduwe in 2 Koningen 4:1-7 dacht dat haar rekeningen niet 
betaald konden worden, maar God zorgde voor een overvloedige voorziening. De discipelen 
dachten dat ze zouden zinken in de storm, maar Jezus kalmeerde de golven. De Israëlieten 
dachten dat er geen uitweg was; maar God maakte een weg door de Rode Zee. Halleluja! In 
wat voor situatie u zich ook bevindt, wat de oorzaak van uw pijn ook is, wat u in verlegenheid 
brengt, slapeloze nachten en twijfel of uw gebeden wel of niet verhoord worden – er is voor u 
vandaag een uitweg!  
 
Jezus maakt een weg waar geen weg is. Hij zegt ‘…Ik ben de Weg, de Waarheid en het 
Leven…’ (Johannes 14:6). Op het kruis van Golgotha maakte Jezus een weg voor u – voor 
alles wat u nodig hebt om voor Hem te leven. Dus, waarom maakt u zich zorgen? Waarom 
huilt u om iets waar al overvloedig in voorzien is? Het kan zijn dat u de uitweg nu niet ziet – 
dat wil niet zeggen dat Hij er niet voor gezorgd heeft. Neem bijvoorbeeld de Israëlieten die 
een bittere ervaring hadden in Egypte. Zij geloofden dat er geen manier was om uit de 
slavernij te komen, maar God zei, ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan 
toe is, ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, ik weet hoe ze 
lijden. Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden, 
en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen, een land dat 
overvloeit van melk en honing… (Exodus 3:7-8). 
 
De weg is opengemaakt. Waarom proberen om zelf een uitweg te vinden uit uw situatie? 
Onthoudt dat een gelovige geen kracht heeft zo lang hij in het natuurlijke bezig is. Dit komt 
omdat er niet genoeg lichamelijke kracht is om satan te stoppen; er is niet genoeg mentale 
kracht om satan te stoppen. Satan kan alleen gestopt worden door de kracht van de Heer. Hoe 
meer u op uw eigen kracht en kunnen vertrouwt, des te meer problemen zullen er op uw weg 
komen. ‘Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de 
dood.’ (Spreuken 14:12). U bent niet sterk van uzelf; u moet uw eigen wegen vervangen 
door Gods weg. Want alleen God kan een weg maken waar er geen weg is. ‘Want mijn 
gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des 
HEREN. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan 
uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.’ (Jesaja 55:8-9). Vetrouw op God in elke 
beproeving; Hij heeft voorzien in al uw noden. Petrus had geen geld om zijn belasting te 
betalen, maar Jezus leerde hem hoe hij geld kon verdienen. ‘Maar laten we hen niet voor 
het hoofd stoten; ga naar het meer, werp daar je hengel uit en haal de vis die het eerst 
bijt van de haak. Als je zijn bek opent, zul je een vierdrachmenstuk vinden. Neem dat 
mee en betaal hun voor ons allebei.’ (Matteüs 17:27). 
 
Jezus is een uitweg voor u aan het maken. Deze weg kan alleen levend worden in uw leven 
door het te geloven en te belijden. Oog in oog met dood en vernietiging waren Sadrach, 
Mesach en Abednego kalm, omdat zij geloofden dat God voor een uitweg zou zorgen. Gods 
bescherming werd echt en levend toen zij geloofden en beleden ‘Indien onze God, die wij 



vereren, in staat is ons te bevrijden, dan zal Hij ons uit de brandende vuuroven, en uit 
uw macht, o koning, bevrijden’ (Daniël 3:17). U moet ook beginnen te geloven, Gods 
Woord te geloven en Zijn beloften te claimen. God heeft voor een uitweg gezorgd; neem Hem 
op Zijn Woord. U kunt op Gods Woord rekenen als goed; het kan niet falen zonder dat God 
zou falen. ‘Zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet 
vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik 
gebied’ (Jesaja 55:11). 
 
Mensen van God, houd moed! De hogere Hand die u leidt, leidt u naar iets hogers. Blijf 
aandringen in Zijn tijd, Zijn weg en in Zijn naam. Jezus is de Uitweg en Hij maakt Zichzelf 
sterk ten behoeven van hen die op Zijn Woord vertrouwen. Gehoorzaam daarom Gods Woord 
alsof uw leven ervan afhangt. Onthoud ook dat God niet alleen wil dat Zijn kinderen Zijn 
Woord geloven, maar ook dat zij Zijn Woord spreken en gehoorzamen. Zijn zegeningen zijn 
beschikbaar. 
 
Broeders en zusters, deze boodschap heeft u op de goede weg gezet naar het goede leven. 
Blijf in geloof; laat satan u er niet vanaf brengen.  
 
Ik laat u hier in geloof en bid u weer in geloof te ontmoeten. Blijf in geloof in Zijn naam in 
Zijn tegenwoordigheid. 
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