WOORD VOOR DE WEEK
24 Mei (4) 2015, Christian Fellowship Church, Bangalore, India

http://www.cfcindia.com

Loop Gods wil voor uw huwelijk niet mis!
Zac Poonen
God kan u naar DIE persoon leiden die het beste, als levenspartner, bij u past.
God ziet er in feite met verlangen naar uit om dat te doen, wanneer wij bereid zijn
om naar Hem te luisteren. De Bijbel leert ons dat God een plan heeft voor de levens
van Zijn kinderen (Efeziërs 2 vers 10). Wanneer dat waar is, dan kunt u niet anders
dan geloven dat God al weet of u zult trouwen of niet. Wanneer Hij al weet dat u
zult trouwen, dan weet Hij ook met zekerheid, wie Hij voor u in gedachten heeft om
mee te trouwen. God echter dwingt niemand om Hem te gehoorzamen. Het is dus
op een eenvoudige wijze mogelijk dat iemand Gods plan afwijst of negeert, en
daardoor in een huwelijk verzeild raakt wat niet naar Gods wil is.
Naast de redding van uw ziel, is de meest belangrijke beslissing die u in uw leven
moet nemen, de keuze van uw levenspartner. U kunt uzelf niet toestaan om hierin
een fout te maken, want dit is een eenmalige keuze in uw leven die u nooit terug
kunt draaien. Wanneer u, als beroep, de verkeerde keuze gemaakt hebt, dan kunt u
die fout nog herstellen; zoals u veel beslissingen in uw leven kunt herstellen. Maar
wanneer u buiten Gods wil om bent getrouwd, dan kunt u uw fout nooit meer
herstellen; u kunt alleen nog proberen om het beste van te maken van de verkeerde
keuze. Het is een tragedie om Gods wil te missen in uw huwelijk. Velen die
overhaast gehuwd zijn, zonder te wachten op Gods tijd of zonder te zoeken naar
Zijn wil, hebben uiteindelijk spijt. Uiteraard is hun voorbeeld een waarschuwing
voor jonge mensen om hier voorzichtig mee om te gaan.
Het is veel beter om vrijgezel te blijven dan te trouwen buiten Gods wil. God zal
hen, die Zijn wil in het huwelijk gemist hebben en later berouw hierover hebben, in
Zijn barmhartigheid zegenen, maar toch kan echt geluk en zegen alleen voortkomen
vanuit het middelpunt van Gods perfecte wil.
Tot Gods glorie en als ons grootste goed is het noodzakelijk dat wij de persoon
vinden die God voor ons uitgekozen heeft om mee te trouwen. Toen God voor Adam
wilde voorzien van een partner, schiep Hij niet eerst tien vrouwen om daarna Adam
te vragen welke hij het beste vond. God schiep er slechts één en gaf die aan Adam.
Adam had hierin geen enkele keus. Daarom heeft God slechts één persoon voor elk
van Zijn gehoorzame kinderen voor elkaar bestemd. Er kunnen problemen zijn in
het begrijpen van de gevolgen van dit onderwijs – zoals de leer dat Gods
soevereiniteit geplaatst wordt naast de leer van de vrije wil van de mens, moeilijk te
begrijpen is – maar toch is het onderwijs van Gods Woord. Wanneer wij Zijn plan in
ons leven accepteren, dan zullen wij ontdekken dat de persoon die God voor ons
heeft uitgezocht, inderdaad de beste is – in alles voorbereid om ons compleet te
maken zoals Eva de beste was voor Adam.
Abrahams dienaar herkende dit feit toen hij op zoek ging naar een bruid voor
Isaak. Hij bad niet, “HEERE, leidt mij hier naar een paar goed uitziende meisjes,
waar ik er één van kan uitkiezen als een goede match voor Isaak”. Nee, in plaats
daarvan bad hij, “HEERE leidt mij naar het meisje die U al hebt uitgekozen en
bepaald om de vrouw van Isaak te zijn”. (Parafrase op Genesis 24 vers 14 en 44)
Toen God zijn gebed beantwoordt had kon hij met overtuiging zeggen, “de HEERE
heeft mij op deze weg geleid”. (Genesis 24:27) Dat was geen simpel vroom
uitgesproken gebaar, zoals sommigen dat vandaag de dag doen, nee, het was

honderd procent de waarheid. Was er alle christelijke huwelijken maar dezelfde
overtuiging, van het samen geleid worden door de Heere God - uitsluitend door de
Heere.
God kan u naar de persoon leiden die Hij voor u heeft uitgezocht, hetzij direct of
indirect, via ouders of vrienden. In de Bijbel kunnen wij een duidelijk voorbeeld
vinden van Gods leiding tot een huwelijk, namelijk dat van Isaac en Rebekka, waar
wij zojuist naar refereerden. Dat huwelijk was niet simpelweg door de ouders
gearrangeerd. Abraham had Rebekka niet eens gezien, en zijn dienaar wist niets
over haar. Ook was het niet door de jongen en het meisje zelf geregeld, want Isaak
en Rebekka hadden elkaar nog nooit ontmoet. Het was door God bewerkstelligd.
Dit leert ons dat het belangrijkste hiervan is dat het niet gaat om de methode van
God, om twee van Zijn kinderen samen te brengen, maar dat Hij het is die hen bij
elkaar brengt. Of dat nu door de ouders of vrienden gebeurt, of door onszelf, dat
maakt niet uit. Het belangrijkste is dat wij zeker weten dat het inderdaad God is die
de partner voor ons heeft uitgezocht.
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