
Pad 1. Natuur En Karakter Van God
Joh. 3:16: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in

Hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.”

DAG 12     D.T.P. periode 1

DONDERDAG: DE HOOGSTE AUTORITEIT
Lezen: 2 Kon. 20:1-11 (vs. 5, 6: Alles is ondergeschikt 

aan Gods wil)

Als we lezen hoe Hizkia werd genezen of in Gen. 6 en 7 hoe God
afzag van Zijn plannen om al het leven op aarde te vernietigen met
een grote overstroming (Noach vond genade in Gods ogen), lijkt
het erop dat we op de een of andere manier Gods bedoelingen aan
de kant kunnen schuiven of veranderen. Maar niets is minder waar.
Alles is ondergeschikt aan de wil van God. God koos ervoor om

Hizkia te genezen. Hij werd niet overgehaald om van gedachten te veranderen
en Hij stond ook niet bij de koning in het krijt. Aan de ene kant zou de dood een
meer genadige oplossing geweest zijn omdat Hizkia in zijn latere jaren heel trots
werd en hij niet langer in aanzien stond bij God. In de tijd van Noach spaarde
God de mensheid op het nippertje. Maar Hij oefende wel Zijn rechtvaardige
autoriteit uit en strafte de schuldige mensen omdat zij vreselijke, niet te stoppen,
zonde begingen en rebelleerden tegen God. Tragisch is dat behalve Noach, die
direct in contact stond met God, er niemand was die God zocht. Noachs
gehoorzaamheid gaf God de mogelijkheid om genade te tonen en het menselijk
ras te redden door het behoud van Noach en zijn gezin. God gaf ons een vrije wil
en Hij respecteert onze keuzes, zelfs als het gaat om de plaats waar wij de
eeuwigheid willen doorbrengen. Als onze keuzes overeenkomen met Gods wil,
ervaren wij de vreugde van het ingaan in onze echte identiteit en bestemming.

Wat denk je dat Gods wil voor jouw leven is?

Naslag: Dan. 4:34b-35; Jak. 4:13-15


