
Pad 9. De Weg Naar Vrijheid
Heb. 11:1: “Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.”

DAG 8     D.T.P. periode 3

ZONDAG: HET KEERPUNT
Lezen: Heb. 10:19-39 (vs. 22: Vrijheid door berouw en bekering)

De carrière van Charles Colson verliep erg succesvol. Eerst was hij
kapitein bij de marine, toen had hij een succesvolle praktijk als
advocaat. En nu had hij een hoge positie bij de regering in het
Witte Huis. Af en toe ging hij naar de kerk en hij vond dat hij het
op geestelijk gebied dus ook wel goed voor elkaar had. Totdat een
vriend hem vertelde dat je een persoonlijk relatie met God kunt
hebben. De vriend gaf hem een boek van de schrijver C.S. Lewis.

Door het lezen van het boek realiseerde hij zich dat hij Jezus nodig had in zijn
leven. Dat hij vergeving moest vragen voor zijn zonden. Toen hij las over 'de
grootste zonde', ontdekte hij dat hij zijn hele leven al trots was. Hij was erg
verdrietig omdat de pijnlijke realiteit van zijn leven tot hem doordrong. Hij
huilde, beleed zijn zonden en vroeg God om vergeving. 
Berouw van zonde laat zien dat we erkennen dat we verkeerd hebben gedaan.
Dat we de verantwoordelijkheid nemen door God vergeving te vragen en te
besluiten die zonde niet meer te doen. Vanaf de dag dat Charles Colson zijn
zonden beleed, werd zijn leven heel anders. Hij gaf toe dat hij misdaden had
begaan en moest daarvoor enige tijd de gevangenis in. Later werd hij een
belangrijk christelijk leider en had hij een bediening om het evangelie te brengen
in gevangenissen. Deze manier van berouw, samen met de genade van God,
zorgen ervoor dat onze relatie met God een stevige ondergrond krijgt. Maar
alleen zonden belijden is niet genoeg. Als we daarna weer doorgaan met
zondigen, wordt onze relatie met God weer verstoord. We laten dan toe dat ons
hart hard wordt. Door berouw te tonen en ons hart naar God te keren, wordt de
relatie met God weer hersteld en kunnen we voor Hem leven.

Wat weerhoudt jou ervan je zonden te belijden? Vraag God om je te laten zien
wat er in je hart omgaat.

Naslag: 2 Kron. 33:12; Neh. 1:4-11; Spr. 28:13; 1 Joh. 1:8-2:2


