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Gemeente van Christus,
Daar kun je nou echt mee zitten. Vindt u niet? Wat vraagt de Heere precies van mij? Onlangs
deed je belijdenis, vierde je Heilig Avondmaal. ‘En nu verder, wat vraagt de Heere van mij.
Wat is Zijn wil in mijn leven?’
Paulus schrijft natuurlijk wel: ‘Begrijp wat de wil van de Heere is.’ Maar, hoe werkt dat? Het
gaat hier totaal niet over een theoretische kwestie, met eindeloze discussies.
Verstaan van de wil van de Heere gaat over:
a. je hoofd en over je hart;
b. je verborgen omgang met God en over je dagelijks werk;
c. je gebedsleven en over je huwelijk, je verkering, je studiekeuze;
d. vervuld worden met de Geest en over je strijd tegen onreinheid, hebzucht, zinloos
gepraat.
Verstaan van de wil van de Heere is vurig verlangen dat de Geest ons leven leidt. Dat je leven
een leven van toewijding is aan Hem! Beproeven wat de Heere welbehaaglijk is. (vers 10)
We letten even op de omgeving van deze woorden. Paulus schrijft (in vers 8): ‘U was
voorheen duisternis.’ Maar nu bent u licht in de Heere. Wandelt als kinderen van het licht.
Dat is het springende punt. Wandelen als een kind van het licht. Hoe doe je dat? Vandaag en
morgen? Door te beproeven, te toetsen, wat de Heere behaagt.
Ineens klinkt er verrassend, een gedachte uit het Oude Testament mee. Breng je de Heere
een offer: dan zoek je het offerdier met grote zorgvuldigheid uit! Het schaap dat je kiest is
geen afdankertje waar je toch van af wilt. Nee, het moet gaaf zijn. Want het is een offer voor
de Heere. Zo behaagt het de Heere.
Zo is het ook met kinderen van het licht! Wandelen als een kind van het licht is: toetsen,
wikken en wegen, zegt een andere vertaling. Je slaat er geen slag naar. Je verlangt de wil van
de Heere echt te kennen, en ook te doen. Het gaat om een offer in uw leven, van
dankbaarheid, van toewijding. Je wilt de Heere zorgvuldig dienen. Het is het verlangen uit
onze eerste lezing: ‘Leer mij Uw welbehagen doen! Want U bent mijn God.’

Ootmoedig verlang je Gods wil te doen. Dat wordt zichtbaar in je leven. Dat is een leven in
dankbaarheid over Gods genade. Beproeven, toetsen, wikken en wegen: heeft niets te
maken met krampachtigheid! Maar met liefde. Wandel in de liefde, schrijft Paulus in vers 2.
Paulus bedoelt: je hebt toch – nu je uit de duisternis bent bevrijd, nu je een geliefd kind van
de Vader bent – een nieuw oriëntatiepunt?
Kind van de duisternis, dat was je. Je had de duisternis liever dan het licht. Ik schaam me
diep. Voor die ellendige keuze die ik maakte. Ik leefde, ademde in de macht van de
duisternis. Zonder God in zonden en donkerheid. Ik had geen vrede met God! Ik zou er voor
altijd in ondergaan en omkomen.
Toen kwam de Heere. Hij heeft me bevrijd. Jezus, mijn Heere en Meester, ging er voor
bloeden, sterven. Mijn dood is Hij gestorven.
Was het maar waar, denk je. Wist ik ’t maar, maar ik kan gewoon niet geloven. Niet geloven
dat Gods genade voor mij is. Dat ik ooit een geliefd kind van God zal zijn. U aarzelt, u twijfelt.
Je krijgt gewoon je hart niet mee. Er zit zo veel ongeloof in je hart, zo veel donkerheid.
Kom er mee naar de Heere. Tot Jezus. Hij doet niets liever dan u een kind van het licht
maken. Je hart van steen wegnemen, die donkere deken van ongeloof over je leven
verscheuren. Hij wil je vrij maken van duisternis, van twijfel, van angst. Om te leven in Gods
licht! Hij legt Zijn hand op je. Zijn doorboorde hand.
Beproeven, wikken en wegen, wat Hem welgevallig is. Omdat Hij me bevrijd heeft uit zo veel
ellende. Ik kijk Hem naar de ogen, ik zoek naar Zijn hart, Ik verlang naar Zijn stem. Ik bid:
‘Leer mij naar Uw wil te handelen.’ En ik hoor, ik hoor van Jezus deze woorden: ‘Niet ieder
die tegen Mij zegt: “Heere, Heere,” zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen.’ Wie dan
wel? ‘Wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.’ Verdienste dus? Nee, natuurlijk
niet! Volkomen genade, maar genade die wel je hart vernieuwt, die ook je wil vernieuwt.
Waardoor je verlangt, vurig verlangt in de voetsporen van je Zaligmaker, je Redder te gaan.
In vers 17 komt Paulus erop terug. Wees niet onverstandig, maar versta wat de wil van de
Heere is. Onverstandig zijn is geen gebrek aan intelligentie! Het is dat je de wil van de Heere
naast je neerlegt. Dat je Gods wil niet doet. Je volgt je eigen hoofd, gaat je eigen straatje. Je
bent niet bereid je eigen verlangens op te geven. Je verdiept je niet in de wil van de Heere
over je leven. Onverstandig = ongehoorzaam. Je verstaat gewoon Gods wil niet en leeft er
maar op los. En dat geeft onverschilligheid en grote duisternis in je hart. Je zoekt niet meer
in de Schrift, je bidt vrijwel niet meer.
Wat een ernstig vermaan voor christenen. Voor u en voor mij. Onverstandig is: een ernstig
gebrek aan geloofsgehoorzaamheid. Daar spreekt Paulus ons als gemeente van de
Levensbron op aan. Het gaat in het Koninkrijk van de Heere niet om de vraag hoeveel
verstand je hebt. Maar, of je de wil van de Heere verstaat, gehoorzaam bent aan Zijn wil. Als
man en vrouw, als ouders en kinderen, als leden van een gemeente. Recht doen,
betrouwbaar zijn, oprecht zijn.

De wil van de Heere verstaan. Mijn wil wordt gekruisigd met Jezus. Niet mijn wil, maar Uw
wil geschiede.
Is dat het verlangen van uw hart? Het verstaan van de wil van de Heere? Dat je je driften
aflegt? Die verlangens die werkelijk zondig zijn, wilt laten kruisigen met Jezus, door de kracht
van de Geest? Zodat Gods wil gestalte in je krijgt…
Misschien een moment om even stil te zijn. Om die vraag eerlijk onder ogen te zien. Voor Gods
troon die vraag neer te leggen in de stilte. De vraag: beantwoordt uw leven aan de wil van de Heere?
Of, zijn er aspecten in uw leven waarvan u weet, oprecht weet, dat ze in strijd zijn met Gods heilige
wil? En welke aspecten zijn dat dan?

Versta de wil van de Heere! Bent u daarin verdiept? Uit diepe dankbaarheid over Zijn genade
in je leven. Wees eerlijk, gemeente. Wees eerlijk voor God in de stilte van deze dienst…
En als je eerlijk moet zeggen: ‘O God, wat was ik onverstandig, dwaas, keer op keer volgde ik
mijn eigen oude gewoonten, ingesleten gebruiken, bij Uw wil stond ik helemaal niet stil!’
Belijd het eerlijk voor de Heere. Hij brengt al onze duisternis aangrijpend aan het licht!
Toetst uw leven eerlijk in het licht van Gods heilige, reine wil over uw leven! Gehoorzamen is
beter dan offers.
Begrijpen wat de wil van de Heere is over uw leven! Hoe doe je dat morgen en overmorgen?
1. Word stil voor de Heere. Leef in Zijn nabijheid. Het is een verborgen omgang, leven dat
zich kenmerkt door gebed. De wil van de Heere beproeven, verstaan, daarvoor ga je in
gebed. Onze Vader, Die in de hemelen zijt, Uw wil geschiede, ook in mijn leven.
Dat bewaart ons voor wereldgelijkvormigheid, voor opgaan in onze drukte, voor
radeloosheid als alles tegenzit. Bidden en smeken, wikken en wegen, Heere, leer me Uw wil
verstaan. Dat is persoonlijk gebed.
2. Dat is ook gezamenlijk gebed. Als gemeente. Samen in gebed als jongeren, als ouderen.
Waarom zou je niet samen bidden: ‘Heere, leer ons vandaag, in deze tijd, als gemeente Uw
wil verstaan.’ Het is toch raar als we zeggen Gods wil te doen, en we discussiëren er avonden
over, maar we bidden er samen niet om! Het gemeenschappelijk gebed om de wil van de
Heere te verstaan.
3. Een voortdurende omgang met de woorden van God. Je Bijbel open. Horen naar de stem
van de Heere. Verstaan van Gods wil, heeft iets van een voortdurende concentratie op de
Heere, op Zijn geboden. Lezen EN overleggen in je hart! Denk na over de intentie van Gods
geboden. Jezus’ woorden in de Bergrede. Maak ze tot de uwe.
4. Laten we ons concentreren op het leven van Jezus. Hij was in gebed. In de woorden van
Zijn Vader. Zo verstond Jezus de wil van Zijn Vader. Hij leerde de weg van gehoorzaamheid
en toewijding te gaan. Stap voor stap. Gods wil leren begrijpen is zitten aan Jezus’ voeten.
Wat zou Jezus doen.
Het is een groeiproces. De Geest van de Heere stemt onze antenne steeds meer af op de
Heere, maakt je steeds meer fijngevoelig om Zijn wil te verstaan.

Je ontdekt steeds meer je eigen duisternis, de lijntjes die er nog steeds lopen naar je boze,
zondige verlangens! Over strijd gesproken en over aanvechting. Je gaat dat belijden! Je bidt
om diepere vrijheid! Om Gods wil te verstaan! Zijn geboden toe te passen in je eigen
situatie. De Geest maakt ons vertrouwd met de diepste bedoelingen van de Vader, van
Christus, met ons leven. Geen gemeenschap met de onvruchtbare werken van de duisternis.
Ik zet mijn treden in Jezus’ spoor.
Een ontroerend voorbeeld: Jezus Zelf. Terwijl Hij ongelofelijk angstig was, bad Hij: ‘Niet Mijn
wil, maar Uw wil geschiede.’ Jezus, Hij verloochende Zijn wil! Dronk de beker van de Vader
leeg. Bracht het offer dat Zijn Vader behaagde.
Zijn liefde en Zijn ijver brandt! Ik draag Uw heilige wet, Die U de sterveling zet, In Mijn
binnenste.
Lieve gemeente, kan uw leven, deze toets doorstaan? Leeft u ZO voor de ogen van de Heere.
Met Hem opgestaan tot een nieuw leven, dan mag je iedere dag van Hem verwachten wat je
nodig hebt.
Er zijn nog zo veel tegenkrachten die overwonnen moeten worden. Maar, de Geest verdiept
onze kennis van Hem, en op die manier ook van Gods wil.
En als ineens weer de vlam van revolutie, van verzet door me heentrekt, dan bid ik, smeek ik
de Heere om genade, om kracht, om liefde.
En eens komt de dag, dat ik net als de engelen in de hemel, Hem zal dienen met heel mijn
wil, met al mijn kracht. Ik zal dan gedurig bij U zijn!
Amen.
Ds. G.D. Kamphuis, Goes

