
Zondag 12 mei 2013 (moederdag) - Gods wil versus jouw wil

We zijn geen marionetten, geen poppen van God. We hebben de vrije keuze. Zo 
konden Adam en Eva ook kiezen van welke bomen ze zouden eten. God verbood 
enkel dat ze van de boom van goed en kwaad zouden eten. Van al de andere 
bomen en planten mochten ze vrij eten. Er is dus veel meer dat ze wel mochten 
dan niet mochten!


Ps 119: 105 → Gods Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn •

pad.
Matt 6: 10 → Uw (= Gods) wil geschiede!•

Rom 12: 2 → Vernieuwing van denken is nodig om Gods wil ten volle te •

kennen. De goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God… 

Het is niet belangrijk hoe jij wil leven voor God en Hem wilt dienen. Het is 
daarentegen wel belangrijk te weten wat Gods wil is voor ons leven!

Het kan zijn dat je hart naar God uitgaat, maar dat je daden nog niet Gods wil 
weerspiegelen. Het is een proces om Gods wil steeds beter te leren kennen!

Mensen die God niet kennen, leven in rebellie, doen Gods wil niet. Ondanks dat 
ze eruitzien als goede burgers… 

Voorbeeld: 
- 'vleselijke' wereldlijke reactie op gekwetst worden → die persoon niet meer 

willen kennen.
- 'geestelijke' reactie op gekwetst worden → die persoon vergeven en bovendien 

ook liefhebben!


Kol 2: 23 •

"Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede." Dit is het moeilijkste wat je kunt doen, 
maar oh zo belangrijk. Met Gods genade kan je dit nochtans wel doen. 


Rom 8: 1-3•

Het is een dagelijkse keuze: "Wil ik Gods wil of mijn wil doen in deze situatie?"



Hoe komt het dat iemand niet tot bekering komt ondanks vele predikingen van 
het evangelie? Omdat die persoon niet wil… 

Vrede
Valse vrede: Als je daden overeenkomen met je eigen wil dan heb je zogezegd 
vrede in je hart.

Echte vrede: Dit is hoger dan valse vrede. Echte vrede heb je als je echt Gods wil 
doet! Vrede boven alle omstandigheden.

Gewoon 'vrede' hebben is niet voldoende.

Voorbeeld: Lazarus en Jezus. Lazarus is een goede vriend van Jezus, maar toen 
deze ziek was, ging Jezus niet onmiddellijk er naar toe. Toen Jezus eindelijk kwam, 
was Lazarus al overleden. Maar dan kon het grote wonder van God juist tot stand 
komen. Lazarus kwam terug uit de dood!
 


