VERTROUWEN
In de afgelopen 2 weken zijn we bezig geweest met het maken van deze inleiding. Het
viel niet mee moeten we eerlijk toegeven. Het onderwerp vertrouwen was lastiger als
we dachten, niet alleen omdat dit de kern van het geloofsleven is. Maar ook omdat er
zoveel verschillende dingen over te zeggen en te discussiëren zijn.
Wat is eigenlijk vertrouwen?
We hebben een heel mooi voorbeeld gevonden van Corrie ten Boom, jullie weten vast
wel wie dat is, voor de dommere onder ons: zei was een overlevende uit een
concentratiekamp en heeft ook gewerkt in het verzet. Ook heeft ze veel boeken
geschreven. In een van haar boeken schrijft ze over haar vertrouwen in God.
Corrie ten Boom met dat simpele vertrouwen in een Machtig God. Corrie stond bekend
om haar kinderlijk vertrouwen dat God voor haar zou zorgen. Corrie wandelde in geloof.
Ze was bereid om steeds weer een onzekere toekomst in te gaan. God liet Corrie vaak
alleen maar de eerste stappen zien die ze moest zetten. En ze ging…
Wij willen altijd onze eigen zaakjes goed geregeld hebben. Maar Corrie had maar één
zekerheid: het spreken van God. Corrie vertrouwde niet op haar eigen inzichten, maar
stelde haar vertrouwen op God. Ze deed dingen die onlogisch en onverantwoord waren
in de ogen van mensen. Net als Noach met de ark, de mensen bespotten en lachten om
hem.
Op een bepaald moment had God haar laten zien welke reizen ze moest maken. Ze moest
van Hong Kong naar Sydney, dan naar Auckland, weer terug naar Sydney en vandaar
naar Kaapstad, Tel Aviv en tenslotte Amsterdam. Toen ze vervolgens de ticket ontving
zag ze dat het meisje van het reisbureau een fout had gemaakt. In plaats van haar vanuit
Sydney naar Kaapstad en Tel Aviv te laten reizen – zoals ze gevraagd had – liet ze haar
van Sydney naar Tel Aviv en vandaar naar Kaapstad gaan.
Ze belde het reisbureau onmiddellijk op en zei dat ze een fout hadden gemaakt. Het
meisje antwoordde toen: Er bestaat geen directe vlucht van Australië naar Afrika, want
er is geen eiland in de Indische Oceaan waar het vliegtuig kan landen om te tanken.
Daarom moet u eerst naar Tel Aviv en dan naar Kaapstad. Weet je wat Corrie
antwoordde: Die route kan ik niet nemen. Ik moet doen wat mijn Baas me heeft
opgedragen. Dan zal ik moeten bidden om een eiland in de Indische oceaan. Corry had
geloof, omdat God haar verteld had dat ze de reis zo moest plannen. Ze had een
onbegrensd vertrouwen in God dat het daarom wel goed zou komen.
Na een uur wordt ze opgebeld door een enthousiast meisje van het reisbureau. Ik heb
net een telegram binnen van de Australische luchtvaartmaatschappij. Ze zijn begonnen
de Cocos Eilanden te gebruiken om te tanken. Met ingang van morgen vliegen ze dus
direct van Sydney naar Kaapstad.

Dat is dus vertrouwen! Misschien een bijzonder voorbeeld, omdat wij zoiets niet
meemaken. Maar misschien komt dit ook wel door onszelf. Staan wij er open voor? Daar
komen wij straks nog even op terug.

Wat is nu eigenlijk vertrouwen in God?
Denk eens aan Petrus, die uit blind vertrouwen en geloof op het water liep. Het stormde
die dag heel erg. De boot ging tekeer en de discipelen dachten dat er een Geest aan
kwam. Ze waren vol angst, en plots kwam Jezus aangelopen op het water. Petrus zei:
Heere als u het bent, zeg dat ik tot u mag komen. En Jezus zei: Kom. Petrus vertrouwt en
gelooft op dit ene simpele woordje. Hoe zit dat bij ons? Als wij daar gestaan hadden,
midden in die storm.
Denk ook eens aan Paulus, die bad in de gevangenis en verlost werd op bijzondere wijze.
Hij bad, vertrouwde, en werd verhoord.
Denk eens aan Rachab, die door haar geloof en vertrouwen gered werd van de
ondergang. Stel je eens voor dat je Rachab was, die in haar huis zat, en heel de stad
verging. Behalve haar huis. Ik denk dat zij al bevende maar met vertrouwen in haar huis
zat. Stel het zou bij ons gebeuren. Heel Middelharnis/ Sommelsdijk vergaat, behalve jou
huis. Ik denk dat ik toch echt in Ouddorp zou zitten.

Wat hebben nou al deze mensen gemeen?
Het vertrouwen maar bovendien het Geloven in God. Kijk je kunt vertrouwen op de
leiding van God in jou leven. Bijvoorbeeld dat hij voor je zorgt, luistert naar je gebed.
Maar geloven en vertrouwen wij ook dat hij voor onze zonden is gestorven. Vertrouwen
heeft dus alles te maken met geloof.
Laten we eens kijken naar Jesaja 12. (met zijn allen)
1.En te dienzelfden dage zult gij zeggen: Ik dank U, HEERE! dat Gij toornig op mij geweest
zijt, maar Uw toorn is afgekeerd, en Gij troost mij.
2 Ziet, God is mijn Heil, ik zal vertrouwen en niet vrezen; want de Heere HEERE is mijn
Sterkte en mijn Psalm, en Hij is mij tot Heil geworden.
Hier zie je dus dat het ene niet zonder het andere kan. Je kunt niet vertrouwen zonder te
geloven. Waarom vertrouwen op God? Omdat hij zal vertroosten en wij dan niet hoeven
te vrezen. Waarom niet bang zijn? Omdat hij mijn sterkte is. Hij wil mij Zijn heil geven,
dat heeft hij zelf beloofd. Dat wij dat niet willen en kunnen en hiermee Jezus afwijzen is
tenslotte ons eigen ongeloof…

Kunnen we God eigenlijk wel vertrouwen?
Vele keren spreekt de Bijbel over vertrouwen. In de vragen zul je daar nog wel meer
over lezen. Laten we eens kijken naar Ezechiël 33, hier viel ons 1 tekst op. Vers 11. Zeg
tot hen: zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere Heere, zo ik lust heb in de dood des
goddelozen! Maar daarin heb ik lust, dat de goddelozen zich bekeren, van zijn weg en zijn
leven. Bekeert u, bekeert u, van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven, o huis
Israëls.
God zegt hier eigenlijk, Dat hij niet wil dat er iemand verloren gaat. Maar dat een ieder
zich bekeert.
Misschien moeten we de vraag omdraaien Kan God ons wel vertrouwen?
De Bijbel is hier heel duidelijk over. In één Woord; Nee. We zijn van God afgedwaald, al
sinds het paradijs. We zijn helemaal niet te vertrouwen en luisteren niet naar Zijn stem.
God kan ons totaal niet vertrouwen. Gebruik dit zeker niet als een excuus door hier in te
blijven steken. We leven tenslotte maar 1 keer, en dit moet wel zijn naar Gods wil. Haast
en bekeert U.
Daar tegenover zetten we wat Gods Woord zegt. Er staat 6 keer letterlijk in de Bijbel:
Vertrouwt op den Heere. Ook staat er 10tallen keren iets beschreven over het
vertrouwen dat we moeten hebben op God. Het feit dat God dit zo vaak gebruikt en ons
daar toe oproept, laat zien dat we dat van onszelf niet doen, en dat we dit ook zeker niet
kunnen. Hier moeten we om bidden en pleiten.
Ja, maar……… ik ben al zo vaak tot hem gekomen. En ik ervaar niets. Misschien wacht je
op een teken of gevoel in je hart. Zodat het voor je duidelijk wordt, dat je zonde vergeven
zijn. We doen zoveel moeite om er achter te komen of we echt geloven. Je wilt er zeker
van zijn dat je door christus aangenomen bent.
De Dordtse leerregels hoofdstuk 5 artikel 10 zegt: En, dien volgens spruit dezen
verzekerdheid niet uit enige bijzondere openbaring, zonder of buiten het woord
geschied, maar uit het geloof in de belofte van God.
Dus, de zekerheid dat je geloof is niet iets wat als een briefje uit de hemel komt vallen,
maar die zekerheid ligt vast in de beloften die God geeft in Zijn Woord.
Het geloof is niet een zeker weten dat jij in Christus bent, maar een voor waar houden
dat Christus voor zondaren stierf. Geloven is amen zeggen op het volbrachte werk van
Christus. Ongeloof is niet twijfelen of jij wel gekomen bent, maar twijfelen aan Christus’
wil om jou te redden. Laat daarom de zekerheid in eerste instantie rusten. Op dit
moment moet je het geloof in Christus zoeken te verkrijgen. Je moet je ziel laten rusten
op de verzoening van Christus, je moet er van overtuigd zijn dat hij stierf voor zondaren
en dat hij gewillig is om je te redden.
Hoe weet je dat je tot God gekomen bent? Je zult beseffen dat je een zondaar bent en dat
er van jou helemaal niets te verwachten is. Maar je zult ook de kracht van God zien in
Christus en in zijn offer aan het kruis. Je zult zijn vrede in je hart voelen, al zal dat niet
altijd even groot zijn. En je hart zal uitgaan naar Hem.

Even een voorbeeld uit het Oude Testament. Leviticus 4:24 en 16:21. Als de Israëliet een
offerdier ging brengen moest hij zijn hand leggen op de kop van dat dier. Daarmee zei hij
eigenlijk, ‘ik vertrouw dat jij mijn straf draagt en in mijn plaats zult sterven voor mijn
zonden’. Zo moeten wij ook figuurlijk gesproken onze handen op Jezus leggen. En ons
volledig overgeven. Het is dus het echt geloven wat God in Zijn Woord zegt, Hem
vertrouwen in zijn zaligmakende werk en Zijn beloften geloven.
Ja, maar …… als ik eerlijk ben, wil ik eigenlijk helemaal niet tot Hem komen, ik heb
er geen zin in.
Van de 6 miljard mensen op deze aarde denkt inderdaad maar een klein aantal mensen
na over het feit dat we 1 x leven. De rest leeft als een kip zonder kop. Ze denken alleen
maar in hun eigen kleine wereldje. De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des
geestes Gods zijn: want ze zijn hem een dwaasheid en hij kan ze niet verstaan. (1 Korinthe
2 vers 14). Onthoud dit goed. Ondanks dat je eerlijk toegeeft dat je weigert tot Hem te
komen, komt hij wel naar jou toe en geeft hij wel om jou. Als er in de hemel tranen
waren dan zou hij om jou wenen. Toen de Heere op de aarde was, weende hij en zei vol
bewogenheid tot de schare en dus ook tot jou: Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen
bijeen vergaderen, zoals een hen haar kuikens, maar gij hebt het niet gewild. (Mattheüs 23
vers 37). Wie weet, leef je volgende week niet meer en zal je door je welbewuste
weigering voor eeuwig verdoemd worden door de redder van deze wereld. En dat alles
omdat jij nog zo graag vast wilt houden aan een leven zonder God. En zo graag als een
kip zonder kop wil blijven leven.
O, hoe vreselijk zal het zijn als jij straks voor die heilige troon voor God zal staan. Wees
ervan overtuigd dat de Heere terug zal komen op deze inleiding. De woorden ik heb er
eigenlijk geen zin in zullen eeuwig in je hoofd nadreunen. Als er in de hel nog een keer
het aanbod van genade gepreekt zal worden, dan zullen de verdoemden rennen om tot
Christus te komen. Wij dan wetende de schrik des Heeren, bewegen je op dit moment tot
het geloof. Jij, die niet tot Jezus Christus komen wilde: Wij bidden u van Christus wege,
laat u met God verzoenen. (2 Korinthe 5 vers 20)
Haast en bekeert u!

VRAGEN
1. Wat verstaan jullie onder vertrouwen in God?
2. Geef eens een aantal voorbeelden waaraan je kunt zien dat de mens niet te
vertrouwen is. (Misschien uit je persoonlijk leven.)
3. In welke situaties vond jij het moeilijk om op God te vertrouwen?
4. Is het werkelijk zo, dat je pas kan vertrouwen als je een waar geloof hebt?
5. Bespreek met elkaar, wat jou aansprak of misschien heeft stilgezet in deze
inleiding.
6. Bedenk een vraag vanuit de inleiding voor een ander groepje. (Dat kan iets zijn
waar je op dit moment zelf mee zit en waar je graag antwoord op wilt.)

