
Pad 15. Opgeven Van Rechten
Matt. 7:7: "Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden."

D.T.P. periode 4 DAG 44

MAANDAG: ONZE VRIJHEID OPGEVEN VOOR JEZUS
Lezen: Jer. 26:7-16 (vs. 14-15: Ons recht op vrijheid opgeven)

Loren Cunningham, de oprichter van Jeugd met een Opdracht,
riskeerde verschillende malen gevangenisstraf door over Jezus te
vertellen. Een van die keren was hij in een moslimland toen hij een
oproep aan 250 studenten deed. "Ik weet dat het in jullie land
verboden is om te getuigen over Jezus aan moslims. De straf die
erop staat is vijf jaar cel of een boete van $25.000,-. "Maar ik geloof
dat als God ons vraagt om te gaan naar iedere natie Hij dat ook echt bedoelt.
Sta op en ga mee naar buiten als je met mij wilt getuigen over Jezus." De
studenten gingen onmiddellijk in teams naar buiten op straat. De Heilige Geest
beschermde hen tegen arrestatie terwijl mensen buiten tot bekering kwamen.
Eén team sprak, zonder dat ze dat wisten, met een man van de geheime politie.
Nadat hij verteld had wie hij was verdween hij, maar deed nooit aangifte van de
'misdaad'. Loren en de studenten kozen ervoor om een risico te nemen en Gods
wetten te volgen boven die van mensen. De legendarische bijbelsmokkelaar
Anne van de Bijl (Brother Andrew) vertelde eens: "Geen land is gesloten voor het
evangelie, zolang jij bereid bent om er naar toe te gaan en niet terug te keren!"

Waar worden jouw daden door beïnvloed? Wat maakt jou soms bang om niet van
Jezus te getuigen? Heb je wel eens een kans gemist om van Jezus te getuigen?
Zou je dat nu anders doen?  Welke risico's vraagt God aan jou om te nemen in je
leven? Durf je dat aan? Wat houdt je tegen?

Naslag: Ex. 1:15-21; Jer. 38:6; Hand. 5:40-42; Hand. 16:18-24, 35-36


