
Pad 15. Opgeven Van Rechten
Matt. 6:33: "Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken

worden."

D.T.P. periode 4 DAG 51

MAANDAG: VERDEELDHEID IN HET GEZIN DOOR GELOOF 

IN JEZUS
Lezen: Matt. 10:32-42 (vs. 37: Ons recht op familie opgeven)

God heeft het gezin geschapen. Hij schiep het voor harmonie,
eenheid en om je uit te kunnen strekken naar Jezus. Maar wat als
je helemaal niet uit een christelijk gezin komt? Of als jouw geloof
juist een scheiding brengt in plaats van eenheid? Adam wist wat het
je kan kosten om Jezus te volgen. Hij groeide op als moslim in
Singapore. Toch beantwoordde zijn training als moslim niet de diepste vragen die
hij had. Hij kreeg antwoord op die levensvragen door een persoonlijke relatie
met Jezus. Zijn familie probeerde al het mogelijke om hem van het christendom
weg te houden en om hem zijn geloof af te laten zweren. Toen hij weigerde zijn
geloof op te geven, werd hij verstoten. Sinds die tijd heeft God hem veel nieuwe
'familieleden', christenbroers en zussen, en een internationale bediening
gegeven. God heeft ons de belofte en de zekerheid gegeven dat Hij ons nooit zal
verstoten. Ook al worden we soms door eigen familieleden verstoten, Hij laat ons
nooit in de steek. 

Als het erop aankwam dat je moest kiezen om of je familie op te geven of je
geloof in Jezus, welke van de twee opties zou je dan kiezen? Velen van ons
hebben een moment in hun leven dat ze moeten kiezen óf voor hun
vriendenkring óf voor Jezus. Waar zou jij voor kiezen? Als vrienden niet meer
met je om willen gaan omdat je anders bent dan zij, zijn het dan wel ooit
vrienden van je geweest? Als jij iemand bent die hier moeite mee heeft, vraag
dan aan God om hulp en leg de situatie aan Hem voor. Hij begrijpt jou zelfs beter
dan dat jij jezelf begrijpt. Leg alles aan Hem voor waar je mee worstelt.

Naslag: Markus 3:31-34; Lucas 12:51-53; Filip. 3:4-8


