
Pad 9. De Weg Naar Vrijheid
Psalm 119:11: "Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige."

DAG 57     D.T.P. periode 2

ZONDAG: IN DE VALKUIL DOOR ONGELOOF
Lezen: Num. 14:26-38 (vs. 34: Ongeloof rooft de zegeningen 

        van God weg)

Ongeloof was zo'n grote zonde in Gods ogen dat Hij de beloofde
erfenis aan een hele generatie van het Israëlitische volk voorbij liet
gaan. Zo vergaat het velen van ons ook wat betreft het ontvangen
van onze erfenis in Jezus Christus. Het leven is voor ons vaak als
zwerven in de wildernis waarbij we geplaagd worden door twijfel,
angstig voorgevoel en leugens die niet alleen ons zicht op God

vertroebelen, maar ook op onszelf. God wil ons helpen om onze wortels van
ongeloof te herkennen en er afstand van te nemen. Dan kunnen we ons
verheugen in alles wat te maken heeft met de erfenis in Jezus Christus.
Symptomen van ongeloof zijn: zelfmedelijden, jaloersheid, afgunst of angst.
Vernietigende uitingen ten gevolge van ongeloof kunnen zijn: overmatig
eetgedrag, veel overwerken, perfectionisme, seksuele verslaving of overijverig
gedrag in christelijke activiteiten. Gelukkig mogen we ons de erfenis toe-eigenen
die Jezus voor ons heeft betaald. Als we ons niet richten op hemelse schatten
dan neigen we ertoe om onze eigenwaarde te zoeken in iets van buitenaf of we
neigen ernaar te geloven dat we geen eigenwaarde hebben. Het inzien van deze
leugens en er afstand van doen kan erg beangstigend zijn en is soms een proces
over lange tijd. Maar Gods Geest wil ons daar graag bij helpen. Als we berouw
hebben over de leefpatronen, zoals hiervoor genoemd zijn, zal het de kracht die
het op ons uitoefent verbreken. Pas dan zijn we in staat onszelf te zien zoals
onze liefhebbende Hemelse Vader ons ziet - en dat is het ware beeld van wie we
zijn.

Heeft ongeloof in jouw leven geleid tot abnormale uitingen of vreemd gedrag?
Wijs het aan en vraag God om de kracht daarvan te verbreken.

Naslag: Gal. 3:1-5; Filip. 2:12-18; Rom. 4:19-25; Rom. 6:12-14;
Rom. 8:15-17


