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GEHOORZAAMHEID
is nog steeds de sleutel

J.W. Shenton
Uitgewerkt door A. Klein

Leven in harmonie met God
Veel wordt er geschreven en gesproken over de
mentale, morele en geestelijke toestand van de
tegenwoordige generatie. Velerlei factoren worden beschouwd de grondoorzaak 1 te zijn van de
toestand waarin wij ons als volk bevinden. Zoals
het ook in het verleden ging, worden vele middelen aangedragen die genezing zouden moeten
brengen en men wijt doorgaans het gewelddadig
gedrag van zoveel jonge mensen aan verveling,
leegheid en aan het ontbreken van een waardevol doel om voor te leven. En hierin schuilt een
heleboel waarheid. Want voor de oprechte christen is het een aanvaard feit dat het Gods wil is
dat wij voortdurend zullen GROEIEN.
Maar wij zijn geen robots. Want, naar het Goddelijk plan, is het doel voor ons niet alleen om
schepselen van God te zijn door de schepping,
maar om zonen en dochters van de levende God
te worden door HERschepping (wedergeboorte)
en door te leven in harmonie en gemeenschap
met Hem. Dit betekent een voortdurende eenheid met Hem, in gehoorzaamheid aan Zijn
wil, want alleen God, Die ons heeft geschapen,
weet waarvóór Hij ons gemaakt heeft! In dit ver1

Grondoorzaak = De eerste of voornaamste oorzaak en/of
de diepere oorzaak. (noot AK)

band kunnen wij zeggen, dat GEHOORZAAMHEID de sleutel is tot het doel, de zin en tot de
echte groei van het leven in de nieuwe staat. Wie
het Woord van God met de juiste instelling leest,
zal zien dat de noodzaak van gehoorzaamheid
ons daarin van het begin tot het eind wordt voorgehouden. Gehoorzaamheid van onze zijde is
de sleutel tot al wat God kan en wil doen van
Zìjn kant! En deze sleutel hebben wìj in onze
hand; het ligt geheel besloten in onze eigen wil.
Het gaat hier om iets wat wij zèlf moeten doen.
En als wij die sleutel gebruiken in harmonie met
Gods wil, zullen de beloofde resultaten volgen,
zo zeker als de dag op de nacht volgt. In de gehoorzaamheid aan God ligt de oplossing voor
de vele problemen waarmee de mens vandaag de dag te maken heeft.

“Op Uw Woord”
Wij denken aan de tijd toen de discipelen van Jezus terugkwamen van een lange nacht van vissen, zonder wat gevangen te hebben. Voor hen
was het op het eerste gezicht een verspilde
nacht. Ongetwijfeld waren zij gefrustreerd, teleurgesteld en maakten zij zich zorgen, want vissen was hun werk, hun broodwinning. Toen zij bij
de kust kwamen, stond Jezus daar, Die, vreemd
als het scheen, hun een wonderlijk bevel gaf:

“Vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten
uit om te vangen” (Luk. 5:4b, HSV). Kon er, oppervlakkig bekeken, voor deze vermoeide, gefrustreerde en teleurgestelde mannen iets nuttelozer lijken als het opvolgen van dit bevel? Petrus
echter gebruikte de sleutel, want hij antwoordde:
“Meester, wij hebben heel de nacht hard gewerkt
en niets gevangen, maar op Uw Woord zal ik
het net uitwerpen” (Luk. 5:5b, HSV). En het resultaat is ons allen bekend. Maar laten wij niet
vergeten, dat dit te danken was aan het gebruik
van de sleutel: “Op Uw Woord zal ik het doen”.
Dit is de manier van denken en handelen die
vereist wordt van de volgelingen van Christus. Het Woord (van God):
• heeft nimmer gefaald,
• heeft nimmer iemand laten vallen,
• is in de ervaring nooit verkeerd gebleken,
• heeft nooit iemand bedrogen in de hele menselijke geschiedenis.
Denk hier ernstig over na! Want is het niet een
feit, dat het in de gehele menselijke historie telkens “andere woorden” zijn geweest die individuen en volkeren zelfs naar de ondergang hebben
gevoerd?! Door de eeuwen heen is niets zo
goed en betrouwbaar gebleken als GEHOORZAAMHEID aan Gòds Woord!

Absolute gehoorzaamheid
Dus blijft er in de hedendaagse situatie maar één
ding over en dat is: te komen tot het punt waar
wij met ernst en vastberadenheid zullen zeggen
“op Uw Woord zal ik” en het dan te doen. Niet,
zoals zo vaak voorkomt: “Op Uw Woord... zal ik
erover nadenken” of “op Uw Woord... zal ik proberen het juiste gevoel te krijgen”. Zoveel “moderne” christenen willen aan wat God zegt dat
zij moeten doen hun eigen uitleg geven; zij
trekken de gehoorzaamheid aan God in de
gevoelssfeer. Vandaar, dat wij zoveel “gevoels-godsdienst” om ons heen zien en zo
weinig kennis van de werkelijkheid van God.
De wil spreekt het beslissende woord! Petrus zei:
“maar op Uw Woord zàl ik”. Is het niet juist DIT
element dat gemist wordt in de hedendaagse situatie? Het komt aan op ABSOLUTE GEHOORZAAMHEID aan Gods wil. Velen zijn bereid om te doen wat men noemt ‘christelijk
werk’, maar men is niet bereid om Gods wil te
doen!! Het “ik” staat in het middelpunt, niet
de wil van de Vader. Terwijl het toch Gòd is Die
het middelpunt moet zijn in de ware christelijke
ervaring.

Moed vereist
Kennelijk is er MOED voor nodig om de wil van
God te doen. Maar daar komt het toch telkens op
aan als wij willen leven overeenkomstig het
Woord van God?! Is er geen moed, geen durf
voor nodig om te doen wat anderen voor onmogelijk achten? Vele dingen zijn bij de mens onmogelijk. Maar bij God zijn alle dingen mogelijk.
Per slot van rekening behoren de volgelingen
van de moedigste Mens Die ooit geleefd heeft –
de Here Jezus Christus – de meest moedige onder de mensen te zijn! Hebben wij weleens stilgestaan bij dit aspect van het leven van onze
Heer, in volledige gehoorzaamheid aan Zijn Vaders wil? Het heeft van Hem een moed gevraagd
zoals nooit eerder en ook daarna niet op deze
aarde is gekend. Zelfs voor Jezus was GEHOORZAAMHEID de sleutel! En als het voor
Hem gold, zou het dan voor ons anders zijn?
Of zouden wij het wat makkelijker hebben?
Neen, als ware christenen hebben wij geen andere keus. Gehoorzaamheid aan de stem van
God is de sleutel tot alle groei, geluk, welslagen
en vervulling in ons leven. Daar is geen andere
weg. En daar is geen andere sleutel die het geheim kan ontsluiten van de oplossing van het
toenemend aantal problemen waarmee wij in ons
leven te maken krijgen. Daar is in de wereld van

vandaag, en vooral voor de volkeren te midden
waarvan wij leven, niets zo urgent als het actief
gehoor geven aan de geopenbaarde wil en het
geopenbaarde Woord van God, zoals wij die
vinden in de Heilige Schrift en in Gods geliefde
Zoon Jezus Christus, de Heer.
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