
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.”

D.T.P. periode 3 DAG 9

MAANDAG: EEN DIEF IS EEN DIEF
Lezen: Spr. 11:1-13 (vs. 3: Wees nederig genoeg om je zonden 

    te erkennen)

De woonboot in de Amsterdamse gracht deinde heen en weer door
de golven van voorbijkomende boten. Floyd kon niet slapen. Hij had
dorst. Uiteindelijk ging hij naar de keuken om te zien wat er in de
koelkast was. Deze koelkast werd door iedereen op de boot gebruikt
en je mocht er niet zomaar iets uitpakken. Maar omdat Floyd een
van de leiders was, dacht hij dat hij voor zichzelf wel een uitzondering kon
maken. Hij nam een groot glas koude melk. De volgende morgen had de groep
een tijd  van aanbidding. De Heilige Geest herinnerde Floyd aan wat hij had
gedaan. Dat glas melk had hij eigenlijk gestolen en de Heilige Geest moedigde
hem aan om dat in de groep te belijden. "Na een kwartier kon ik eindelijk
toegeven", zei hij, "ik kan niet zeggen hoe moeilijk dat voor mij was. Het
moeilijkste was om over mijn trots heen te stappen". Wij hebben vaak de neiging
om onze zonden weg te redeneren in plaats van op onze knieën te gaan en God
om vergeving te vragen. Nederigheid is de wil om bekend te staan om wie je
bent, ongeacht de gevolgen. Zonde is zonde. Het maakt niet uit of je 500 gulden
steelt of een stuiver, een dief is een dief. Het is een groot voordeel als je jezelf
openstelt voor Gods stem en daar naar luistert. In Jak. 4:6 staat: "God
weerstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade". 

Heb jij verkeerde dingen in je leven, hoe klein ze ook zijn, goed proberen te
praten? Praat er eerlijk over met God.

Naslag: Spr. 28:13; Jak. 5:16


