


Onze voornaamste verantwoordelijkheid als Christen

God schiep u en mij met een verschil. Ik bedoel, God schiep de mens en gaf hem het recht te 
leven. In dat recht was discretie – dat is vrijheid van handelen. Zonder deze discretie is het  
leven betekeningsloos.  Met andere woorden, de mens heeft  in zijn leven de vrijheid en de 
mogelijkheid gekregen om te kiezen uit vele alternatieven waarmee hij omringd is. Wat hij 
kiest, bepaalt wie hij is voor God. Het grootste privilege voor de mens is te mogen genieten 
van Gods tegenwoordigheid. Dit betekent dat als iemand die geschapen is met een verschil – ik 
bedoel, als het grootste product van de Heilige Geest, er een verantwoordelijkheid voor u is. 
Richt u daarom op uw werk en plicht als christelijke soldaten, terwijl we in gedachten houden 
dat we met gewone calamiteiten van het menselijk leven worstelen. Elke dag worstelen we met 
de  oppositie  van  de  machten  van  de  duisternis  en  we  hebben  vele  vijanden  om tegen  te 
vechten, die ons van God en de hemel vandaan te houden. Maar bedenk dat we ook een rol te 
spelen hebben om sterk en standvastig te blijven staan in de Heer. Dit brengt ons naar de titel 
van deze boodschap: Onze voornaamste verantwoordelijkheid als christen.

De  tekst  hierbij  is  genomen  uit  het  boek  Jozua  1:5-9.  Dit  was  Gods  instructie  in 
rechtvaardigheid aan Zijn dienaar Jozua. God zei tegen hem: ‘Als u deze dag de Heilige Geest 
kunt vertrouwen, Zijn Woord in uw mond houdt, in uw hart en in elke conversatie, dan zult u 
de goede dingen van het land eten’. Met andere woorden, God Almachtig herinnerde Jozua 
simpel aan zijn voornaamste verantwoordelijkheid als gewillige dienaar. Met andere woorden, 
God Almachtig vertelde Jozua Hem te zien als de enige reden voor zijn leven en voor alles wat 
hij deed. Dit was het succesplan wat God Almachtig aan Jozua gaf. Jozua’s samenhang en 
gehoorzaamheid aan Gods instructie is een uitdaging voor alle christenen vandaag, vooral voor 
de  drukke  elite  van  de  www.com  generatie.  Daarom  is  in  het  leven  als  christenen  onze 
voornaamste verantwoordelijkheid te vertrouwen op de heilige Geest – Zijn Woord in onze 
mond  te  houden,  in  onze  harten  en  in  elke  conversatie.  Zijn  Woorden  zijn  onze  wapens 
waarmee we zegevieren over onze confrontaties met satan en zijn boosaardige machten. Zij die 
de keuze maken de Heer te dienen in waarheid en in geloof zijn thuis bij Hem; zij zijn zich 
altijd bewust van het feit dat zij op een dag terugkeren naar Hem en rusten in Hem. Ik bedoel, u 
zult moeten doen wat de besten doen. Doen wat de besten doen is niet in materiele zaken, maar  
in zelfactualisatie, zelfvervulling, zelftevredenheid en de vreugde van de Heer. 

In vers 9 moedigde God Almachting Jozua aan om niet te mopperen, te brommen en te klagen 
wanneer alles niet naar zijn verwachting leek te gaan. Dat is, hij moest naar elke situatie kijken 
en  aannemen  dat  ze  kwamen  zoals  ze  bedoeld  waren  -  door  goddelijke  wil.  Met  andere 
woorden, die situatie zou de reden moeten zijn voor meer geloof in God, meer gebed en dichter 
tot God te naderen. Ziet u als christen elke situatie zoals hij bedoeld is – door goddelijke wil? 
Wanneer dingen niet naar uw verwachting gaan, klaagt u en wanhoopt u dan? Of ziet u het als 
een reden om nog meer  op God te  vertrouwen? Als  christen wiens leven komt  van Jezus 
Christus, moet u elke situatie waar u mee te maken krijgt – goed of slecht – zien zoals het 
bedoeld is – door goddelijke wil. Ik bedoel, u zou die situatie moeten zien als reden om nog 
meer in God te geloven, meer te bidden en dichter tot God te naderen, wetend dat als kind van 
God uw problemen eenvoudiger hanteerbaar worden wanneer u weet dat ze niet lang duren.

Maar  als  christen  is  één  ding  zeker,  wanneer  onze  beproevingen  of  problemen  heter  en 
moeilijker worden, komen we dichter  bij  onze vrijheid en doorbraak. Het principe van het 
leven luidt, dat niets voor niets gebeurt, niets is per ongeluk. Wanneer u dit principe begrijpt, 
zult u eerder nadenken over het leven dan over de situatie waar u zich in bevindt. Maar zij die 
dit levensprincipe niet begrijpen zullen altijd klagen over de onvriendelijkheid van de mensen 



om hen heen, of geven anderen de schuld van hun onplezierige situaties, zonder degelijk over 
het leven zelf na te denken. 
Zij zouden zeggen, ‘ik ben arm omdat iedereen in mijn familie arm is; ik heb diabetes omdat 
mijn opa het had; ik ben vandaag werkeloos, omdat mijn vriend me adviseerde medicijnen te 
studeren op de universiteit, terwijl ik economie had willen doen. Als ik dit geweten had, had ik 
naar mezelf geluisterd in plaats van naar mijn vriend; ik heb geen opleiding, omdat niemand 
mij naar school stuurde’. Zij geven anderen de schuld van hun situatie zonder degelijk over het 
leven zelf na te denken. Als christenen moeten we begrijpen dat wat er ook met ons gebeurt, 
met  een  reden is.  Vandaag verlangt  iedereen  naar  doorbraak,  terwijl  teleurstelling  meestal 
bedoeld is om ons op een nieuw niveau in het leven te brengen. Elke bijbelse figuur of elk 
zuiver en doorzichtig succesvol persoon in onze generatie over de hele wereld zal u kunnen 
vertellen  hoeveel  pijn,  isolatie,  afwijzing  en  haat  hij  te  verwerken  kreeg  en  hoe  vaak  hij 
uitgescholden is geweest voordat hij op een nieuw niveau in zijn leven kwam. Maar vandaag 
wil iedereen comfort, terwijl pijn meestal dient om ons op een nieuw niveau in ons leven te 
brengen. 

Laten we eens kijken naar Hannah, in het boek van 1Samuël 1:10, 13, 17,20. Hier kunnen we 
zien dat Hannah, een vrouw van geloof, haar eigen manier van haar nood te communiceren 
naar God had. Gods prompte reactie  wijst  erop dat God ook de taal  begrijpt  van zuchten, 
tranen,  meditaties,  eerlijke  hartsverlangens  en  wensen  van een  man  of  vrouw van  geloof. 
Hannah was simpelweg een vrouw van geloof, een vrouw van gebed. 

Als  christen,  hoe  ziet 
uw  situatie  er  uit? 
Focust u alleen op God. 
Dat  is  uw voornaamste 
verantwoordelijkheid. 
Bedenk  dat  Hannah 
weet  dat  er  voor  haar 
geen  andere  weg 
geopend  was  dan  op 
God te zien. 
In  onze  geestelijke 
wandel met de Heer ziet 
het er soms uit alsof we 
aan  alle  kanten 
problemen  hebben.  In 
zulke  situaties  roepen 
velen  het  vaak uit  naar 
God,  niet  in  geloof, 
maar in angst, paniek en 
ongeloof. 
Het is altijd in ons eigen 

belang boven angst uit te stijgen, zelfs wanneer het onmogelijk lijkt om de problemen te boven 
te komen, want angst verandert focus. Ook als we stil zijn, moeten we ons geloof en hoop niet  
het zwijgen opleggen. Op het moment van grote nood was Hannah wel stil, maar haar geloof 
was dat niet.  Gods antwoord was in haar voordeel. Dit is gedaan om Gods mensen in alle 
eeuwen aan te moedigen om temidden van moeilijke situaties op God te vertrouwen. In wat 
voor situatie een christen zich ook bevindt, het is te vroeg om te mopperen of te wanhopen 
zonder te ontdekken wat God van de situatie zegt. Uw geval kan zijn om u te bewaren voor een 
nieuw niveau in het  leven.  Bent u onvruchtbaar?  Herinnert  u Hannah!  God gebruikte  haar 



onvruchtbaarheid om haar te bewaren voor een nieuw niveau in haar leven. In plaats van de 
weg af te snijden, besloot ze op de Heer te wachten voor haar doorbraak. Stelt u zich eens voor  
dat Hannah dit principe van het leven niet begreep en besloot een kortere weg te nemen, ze had 
dan misschien wel eerder een kind gekregen, maar dit zou niet Samuël zijn geweest, de grote 
Profeet. Wanneer bij u als christen uw wonder vertraging heeft, staat u op het punt de moeder 
van wonderen te ontvangen. 

Ten slotte, Jezus Christus weet dat het gebruikelijk is voor mensen, wanneer ze ziek zijn of iets 
nodig hebben, ze hemel en aarde te beloven, maar dat ze vanwege andere verantwoordelijk-
heden weinig tot  niets  doen wanneer de pijn over is  of wanneer  in  hun nood voorzien is. 
Wanneer u als christen de Heer dienen als voornaamste verantwoordelijkheid in het leven ziet, 
zult u niets van waarde zien in andere verantwoordelijkheden. 
Onze primaire verantwoordelijkheid is de Heilige Geest te vertrouwen – Zijn Woord in onze 
mond te houden, in onze harten en in elke conversatie. Zijn Woorden zijn wapens waarmee we 
zegevieren over onze confrontaties met satan en zijn boosaardige machten. Onthoudt dat God 
Zijn trouwe dienaars bevrijdt uit problemen en hen brengt hen tot eer; en Hij is niet ver van 
degenen die Hem aanbidden in waarheid en geloof. 
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